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 ATASKAITA 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. BIUDŢETO VYKDYMO, 

APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS VERTINIMO 
 

2009-05-18  Nr. 2-34 

Kaunas 

 

Įţanga 

 
 Vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolierės Vidos Martos Kruopienės 2009 m. 

balandţio 17 d. pavedimą Nr. 1-25, atliktas Savivaldybės 2008 m. biudţeto vykdymo, turto 

naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės vertinimas. Vertinimą atliko Savivaldybės kontrolierė Vida 

Marta Kruopienė. 

 Vertinimo subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija, adresas: Savanorių pr. 

371, Kaunas. 

 Steigėjas: Kauno rajono savivaldybės taryba. 

 Vertinimo laikotarpiu atsakingais dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius Vytas 

Bancevičius, Savivaldybės administracijos Biudţeto ir finansų skyriaus vedėjas Arūnas Milius.  

 Uţ metinės Biudţeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita) parengimą ir pateikimą 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai  yra atsakingas Biudţeto ir finansų skyriaus vedėjas 

Arūnas Milius. 

 Vertinimo tikslas: nustatyti ir įvertinti, ar 2008 m. Savivaldybės finansinės ataskaitos parodo 

tikrą ir teisingą finansinę būklę, ar atliekant ūkines operacijas nepaţeisti teisės aktai, ar apskaita 

tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma įstatymų nustatyta tvarka, pareikšti nuomonę apie 

finansinę atskaitomybę. 

 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veikla 2008 m. buvo 

suplanuota taip, kad būtų įgyvendintas Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio  9 dalies 10 punkto 

reikalavimas –  kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka pateikti Savivaldybės 

tarybai išvadą dėl pateiktų tvirtinti biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio. Visos suplanuotos 

priemonės buvo nukreiptos į šios išvados parengimą. Kontrolės ir audito tarnyba, atlikdama 2008 

m. finansinius ir veiklos auditus, siekė:  

 * 2008 m. biudţeto sudarymo, tvirtinimo, tikslinimo ir vykdymo teisingumo; 
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 * Nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę surinkimo ir apskaitos teisingumo; 

 * Teikti rekomendacijas audituojamiems subjektams gerinti veiklos rezultatus, didinti 

veiklos efektyvumą, apskaitos tvarkymą ir vidaus kontrolę; 

 * Atkreipti Savivaldybės administracijos vadovų dėmesį į finansinės drausmės laikymąsi 

vykdant patvirtintą (patikslintą) Savivaldybės biudţetą, vidaus kontrolės aplinkos formavimą, 

vidaus kontrolės ir apskaitos sistemų trūkumus ir kita.  

 

VERTINIMO APIMTIS IR METODAI 

  

 Savivaldybės administracija 2008 m. biudţeto įvykdymo ataskaitai ir išvadai parengti  

pateikė: 

 1. Savivaldybės biudţeto įvykdymo finansinės atskaitomybės formas: 

 * forma Nr. 1-sav. – metinė, „Kauno rajono savivaldybės biudţeto įvykdymo 2008-12-31  

ataskaita“; 

 *  forma Nr. 2-sav. – metinė, „Kauno rajono savivaldybės biudţeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2008-12-31 ataskaita“; 

 * forma Nr. 3-sav. – metinė, „Kauno rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų 

garantijų bei paskolų 2008-12-31 ataskaita“; 

 *  forma Nr. 4-sav. – metinė, „Kauno rajono savivaldybės ilgalaikių paskolų panaudojimo 

2008-12-31 ataskaita“; 

 *  forma Nr. 6 – metinė, „Kauno rajono savivaldybės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 

2008-12-31 ataskaita“; 

 * forma Nr. 11 – metinė, „Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, 

panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus 2008-12-31 ataskaita; 

 * forma Nr. B-13-sav. – metinė, „Savivaldybės biudţeto išlaidų moksleivio krepšeliui 

finansuoti 2008-12-31 ataskaita“; 

 * forma Nr. B-14 – metinė, „Savivaldybės biudţeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2008-12-31 ataskaita“; 

 * forma Nr. B-15 – metinė, „Savivaldybės biudţeto išlaidų valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo 2008-12-31 ataskaita“.  

 2. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

2008 m. biudţeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo“.  

 3. Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyriaus nepriemokų paţymą 

2009-01-01. Įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė ir valstybės (savivaldybės) įstaigų, turinčių 

mokestinę nepriemoką Kauno rajono savivaldybės biudţetui 2009-01-01 sąrašą. 
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 4. Informaciją apie nepanaudotą lėšų likutį 2008-12-31 (Savivaldybės biudţeto, spec. 

programų pagal asignavimų valdytojus),  2009-01-10 ir po 2009-01-10. 

 5. Išsamų aiškinamąjį raštą apie 2008 m. svarbius ir reikšmingus įvykius. 

 Vertinimas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir patvirtintą vertinimo planą. 

Vertinimas suplanuotas ir atliktas taip, kad Savivaldybės tarybai būtų galima pateikti tinkamus 

įrodymus, kad Ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų.  

 Ši Ataskaita pateikia tik vertinimo metu atliktus ir nustatytus faktus, kurie įforminti darbo 

dokumentuose, o nepriklausoma nuomonė apie Savivaldybės biudţeto įvykdymą, Savivaldybės lėšų 

naudojimo, disponavimo jomis teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams vykdyti 

pareiškiama vertinimo išvadoje. 

 Tarnyba nuomonei apie Savivaldybės biudţeto įvykdymo ataskaitą pagrįsti  2008 m. atliko 

trijų biudţetinių įstaigų finansinius auditus ir ribotos apimties 14 finansinių auditų. 

 Tarnyba 2008 m. Savivaldybės subjektuose auditavo 17436,0 tūkst. Lt arba 10,9 proc. 

Savivaldybės 2008 m. biudţeto išlaidų apimties. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybei skirtų  

valstybės biudţeto lėšų 2008 m. panaudojimo auditą atliko Valstybės kontrolė. 

 Tarnyba, audituodama Savivaldybės  2008 m. biudţeto įvykdymo finansinės atskaitomybės 

ataskaitas, ištyrė vidaus kontrolės aplinką ir rizikos veiksnius, susijusius su biudţeto lėšų apskaitos 

procesais, parengė audito programas ir atliko savarankiškas procedūras, sumaţinančias audito riziką 

ir surinko įrodymus, reikalingus finansinio audito ataskaitai parengti ir nuomonei pareikšti.   

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO RENGIMAS, PATVIRTINIMAS, TIKSLINIMAS 

 

 Savivaldybės biudţeto projekto rengimą ir jo vykdymą organizuoja Savivaldybės 

administracija pagal Savivaldybės tarybos 2003 m. gruodţio 23 d. sprendimu Nr. 129 patvirtintą 

Kauno rajono savivaldybės biudţeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Ši tvarka turėtų būti perţiūrėta, 

kadangi keitėsi teisės aktai. Biudţetas sudaromas išlaidų sąmatų ir programų principu. 

 Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 15 punktu ir Biudţeto sandaros 

įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi Kauno rajono savivaldybės taryba 2008 m. sausio 24 d. sprendimu 

Nr. TS-1 patvirtino Kauno rajono savivaldybės biudţetą – pajamas ir išlaidas 176802,5 tūkst. Lt, 

kasos apyvartos lėšos 200,0 tūkst. Lt.  Sprendimu numatė: 2007-12-31 buvusį laisvą biudţeto lėšų 

likutį 3431,6 uţskaityti kaip specialiųjų programų biudţeto lėšų likutį; imti 7665,1 tūkst. Lt 

ilgalaikę paskolą projektams finansuoti pagal 7 priedą, tik esant teigiamai Savivaldybės 

kontrolieriaus išvadai. 

  Savivaldybės 2008 m. biudţeto pajamos ir išlaidos buvo patikslintos du kartus: 2008-11-20 

sprendimu Nr. TS-355 ir 2008-12-18 sprendimu Nr. TS-392. 
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 Biudţeto sandaros įstatymas suteikia galimybę ne tik Savivaldybės tarybai, bet ir 

asignavimų valdytojams keisti programoms patvirtintų biudţeto asignavimų paskirtį pagal 

ekonominę klasifikaciją, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo 

uţmokesčiui, sumų.  

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO PAJAMŲ UŢDUOTIES VYKDYMAS 

 

 Pagal Savivaldybės biudţeto įvykdymo 2008-12-31 ataskaitą (forma Nr. 1) ir po paskutinio 

Savivaldybės biudţeto patikslinimo Savivaldybės tarybos 2008 m. gruodţio 18 d.              

sprendimu Nr. TS-392, patikslintas 2008 m. Savivaldybės pajamų planas – 183234,6 tūkst. Lt 

Planas padidėjo 6432,1 tūkst. Lt. Per metus buvo tikslintas biudţetas:  

 * 6033,4 tūkst. Lt dėl lėšų gautų pagal tarpusavio atsiskaitymus, tarp jų: 5390 tūkst. Lt – 

pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandţio 24 d. nutarimą Nr. 386 ,,Dėl lėšų, 

numatytų 2008 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, 

butus atkurti ir kompensacijoms uţ išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendruomenėms 

išmokėti“; 526,4 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimą 

Nr. 766 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto asignavimų paramai nepasiturinčioms 

šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims dėl kuro pabrangimo“;109,0 tūkst. Lt – pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 vasario 6 d. nutarimą Nr. 90 minimaliai mėnesinei algai 

padidinti; 8,0 tūkst. Lt – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. geguţės 20 d. nutarimą 

Nr. 618 kompensuoti savivaldybei išmokėtą sumą – suteiktą valstybės finansinę paramą uţsienyje 

mirusio (ţuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams perveţti į Lietuvos Respubliką ( pagal 

Savivaldybės pateiktą paraišką); 

 * 198,0 tūkst. Lt dėl  lėšų gautų pagal tarpusavio atsiskaitymus, tarp jų: 193,0 tūkst. Lt pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandţio 24 d. nutarimą Nr. 386 ,,Dėl lėšų, numatytų 

2008 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti 

ir kompensacijoms uţ išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendruomenėms išmokėti“;         

5,0 tūkst. Lt didinamos mokinio krepšelio lėšos dėl atvykusių mokinių mokytis iš kitų savivaldybių 

mokyklų.  

 * 200,7  tūkst. Lt dėl pajamų plano pagal specialiąsias programas patikslinimo.   

  Kauno rajono savivaldybės biudţeto 2008 m. įplaukų planas 183234,9 tūkst. Lt, įvykdyta 

163418,5 tūkst. Lt, t. y. negauta 19816,4 tūkst. Lt planuotų įplaukų arba 10,8 proc. Šis rodiklis yra 

neigiamas ir turi įtakos išlaidų įvykdymui. 
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  Didţiausią biudţeto pajamų dalį biudţeto įplaukų apimtyje sudaro gyventojų pajamų 

mokestis 52,9 proc., dotacijos  39,5 proc., kiti mokesčiai sudaro neţymią dalį 7,6 proc. Detalus 

pajamų šaltinių pasiskirstymas pateiktas 1 grafike.  

1 grafikas. Savivaldybės 2008 m. pajamų struktūra

Kitos pajamos; 

2,5%
Sandoriai; 0,1%

Gyventojų pajamų 

mokestis; 52,9%

Trumpalaikė 

paskola iš 

Valstybės 

biudţeto; 0,7% Laisvas metų 

pradţios biudţeto 

lėšų likutis; 1,4%

Turto mokesčiai; 

1,8%

Prekių ir paslaugų 

mokesčiai; 1,1%

Dotacijos; 39,5%

 

 Atlikus analizę pastebėta, kad Savivaldybės biudţeto pajamos 2006-2008 m. didėjo, tai 

lėmė sparti Lietuvos ūkio plėtra, geri ūkių subjektų ekonominiai veiklos rezultatai, didėjo 

uţimtumas ir darbo uţmokestis. Atkreiptinas dėmesys, kad kasmet  didėja visi mokesčiai, pajamos, 

dotacijos ir sandoriai nuo 121383,9  tūkst. Lt 2006 m. iki 160008,1 tūkst. Lt 2008 m., t.y. 31,8 proc. 

Ypač sparčiai didėjo nuo 38122,0 tūkst. Lt 2006 m. iki 64260,0 tūkst. Lt 2008 m., t.y. 68,6 proc. 

gyventojų pajamų mokestis. Tam įtakos turėjo gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo procentas į 

valstybės biudţetą ir savivaldybių biudţetus. Gyventojų pajamų mokestis į savivaldybių biudţetus 

įskaitytas 2006 m. (49,83 proc.), 2007 m. (57,45 proc.), 2008 m. (66,33 proc.)  –  finansinių rodiklių 

įstatymu patvirtintu procentu. Priede 1 lentelėje pateiktas Savivaldybės biudţeto gautų pajamų 

pokytis 2006-2008 m. 

 Biudţeto pajamų planas viršytas: 

 * Paveldimo turto mokesčio 38,0 tūkst. Lt, (planas 160,0 tūkst. Lt, įvykdyta 198,0 tūkst. Lt). 

 * Valstybinės rinkliavos (licencijos) 71,0 tūkst. Lt (planas 350,0 tūkst. Lt, įvykdyta 421 

tūkst. Lt) 
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 * Nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir  valstybinius vidaus  vandens telkinius           

395,0 tūkst. Lt (planas 800,0 tūkst. Lt, įvykdyta 1195,0 tūkst. Lt). 

 Biudţeto pajamų planas neįvykdytas: 

 * Gyventojų pajamų mokesčio 16517,7 tūkst. Lt (planas 102936,7 tūkst. Lt, įvykdyta 

86419,0 tūkst. Lt); 

 * Turto mokesčių 1921,3 tūkst. Lt (planas 4910,0 tūkst. Lt, įvykdyta 2988,7 tūkst. Lt); 

 * Prekių ir paslaugų mokesčių 83,0 tūkst. Lt  (planas 1800,0 tūkst. Lt, įvykdyta 1717,0 tūkst. 

Lt); 

 * Valstybės dotacijų 2350,0 tūkst. Lt  (planas 66875,0 tūkst. Lt, įvykdyta 64525,0 tūkst. Lt); 

 Biudţeto pajamose parodytos iš Europos Sąjungos gautos paramos lėšos 479,0  tūkst. Lt, 

kurios skirtos kapitalui formuoti. 

 Tarnyba 2008 m. atliko Nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir valstybinius vidaus  

vandens telkinius administravimo vertinimą. 

 Nustatyta, kad egzistuoja rizika, kad nesugebėjome gauti visų duomenų (nėra duomenų apie 

daugiabučių namų naudojamą valstybinę ţemę, nėra informacijos apie atleidimo nuo valstybinės 

ţemės mokesčio mastą (apimtį), nėra informacijos apie fizinių ir juridinių asmenų, naudojančių 

valstybinę ţemę nepasirašius valstybinės ţemės nuomos sutarties, skaičių ir naudojamos valstybinės 

ţemės plotą ir kita).  

 Ţemės nuomos mokesčio administravimui gerinti rekomenduota: Rengti kasmetinius Ţemės 

ūkio skyriaus veiklos planus, atsiţvelgiant į Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos 

kokybės gerinimo strategiją 2007-2013 metams; Sukurti ir aprašyti mokesčio administravimo srityje 

vidaus kontrolės procedūras, uţtikrinančias klaidų išvengimo galimybę, mokesčio savalaikį 

surinkimą ir nepriemokų išieškojimą; Patvirtinti Nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir 

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius surinkimo plano projekto rengimo metodiką; 

Bendradarbiauti su Kauno rajono ţemėtvarkos skyriumi ir siekti, kad būtų vykdomi visi sutarties 

dalyko punktai ir būtų gauti duomenys, reikalingi kokybiškam mokesčio administravimui uţtikrinti 

apie visus valstybinės ir privačios ţemės naudotojus; Gautus duomenis naudoti apmokestinant 

fizinius asmenis ir palyginti su juridinių asmenų pateiktomis deklaracijomis; Nustačius, kad 

juridiniai asmenys nepateikė mokesčio deklaracijų arba pateikė netikslius duomenis, juos 

apmokestinti; Tikslinti Fizinių, juridinių asmenų, taip pat ir neribotos civilinės atsakomybės bei ne 

pelno organizacijų (garaţų, sodininkų bendrijų ir kitų ţemės naudotojų) atleidimo nuo ţemės ir 

ţemės nuomos mokesčių, jų sumaţinimo ir atidėjimo tvarką, įvertinant audito ataskaitoje pateiktas 

pastabas; Siekti, kad būtų papildyta Savivaldybės administracijos 2003-04-11                          

sutartis Nr. 29 grt-s-088 su Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, numatant 

galimybę naudotis Gyventojų registro centrinės bazės duomenimis valstybinės ţemės nuomos 
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mokesčio administravimo reikmėms; Išreikalauti, kad daugiabučių namų administratoriai (UAB 

„Gabuva“ ir „Komunalinių paslaugų centras“) pateiktų valstybinės ţemės nuomos mokesčio 

deklaracijas ir sumokėtų priklausantį valstybinės ţemės nuomos mokestį; Surinkti visą informaciją 

apie Tarybos sprendimu atleistų nuo mokesčio valstybinės ţemės naudotojų ţemę ir nustačius, kad 

ţemė naudojama kitoms nei nurodyta reikmėms, nurodyti pateikti mokesčio deklaracijas ir 

išreikalauti, kad būtų sumokėtas priklausantis valstybinės ţemės nuomos mokestis; Uţtikrinti, kad 

Savivaldybės biudţetinės įstaigos, Administracijos padaliniai valstybinę ţemę naudojantys kitoms 

nei nurodyta reikmėms, deklaruotų ir sumokėtų priklausantį valstybinės ţemės nuomos mokestį; 

Įpareigoti seniūnus parengti seniūnijos teritorijoje esančių visų sodininkų bendrijų sąrašus, nurodant 

mokesčio administravimui reikalingus duomenis (pavadinimą, adresą, pirmininko vardą, pavardę, 

kontaktinį adresą (susirašinėjimui), kontaktinį telefoną, apmokestintiną plotą ir kitą svarbią 

informaciją); Rengiant Tarybos sprendimo projektą Dėl valstybinės ţemės ir valstybinio vidaus 

vandenų fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai ţūklei, 2009 m. ţemės 

nuomos mokesčio, įvertinti atleidţiamos nuo valstybinės ţemės nuomos mokesčio kiekvienos 

mokėtojų grupės atleidimo būtinumą, tikslingumą, galimą mokesčio dydį. 

 Tarnybos nuomone, jeigu bus atsiţvelgta į rekomendacijas pagerės ţemės nuomos mokesčio 

surinkimo rezultatai ir sumaţės nepriemokos.  

 Tarnyba 2008 m. atliko Kauno rajono savivaldybės vietinės rinkliavos vykdymo veiklos 

auditą. Nustatyta, kad vietinė rinkliava Kauno rajono savivaldybėje neplanuojama. Savivaldybės 

taryba turi teisę nustatyti vietines rinkliavas uţ: 

 1. leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, 

vietinės reikšmės keliuose, ţaliuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 

išdavimą;  

 2. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose 

išdavimą, kurioje teikiamos paslaugos taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinų prekybos 

įrenginių, kioskų paviljonų; 

 3. leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą,; 

 4. leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise 

valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą; 

 5. leidimo įvaţiuoti mechaninėms transporto priemonėms į valstybės saugomas teritorijas, 

savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdţio objektų teritorijas ir 

nustatytas vietinės reikšmės apsauginės zonos išdavimą; 

 6. naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti; 

 7. gyvūnų ( šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose; 

 8. komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų turėtojų ir atliekų tvarką; 
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 9. leidimo įrengti laikinus kilnojamuosius įrenginius savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

  10.  leidimo pardavinėti I, II,ir TO klasės civilinės pirotechnikos priemonės išdavimą; 

 11. naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ir kurortinės teritorijos statusą 

viešąja infrastruktūra. 

 Kauno rajono savivaldybėje iš Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu nustatytų 11 vietinės 

rinkliavos objektų patvirtinti tik trys ir jiems nustatytos rinkliavos uţ:  

 * leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose 

išdavimą, kurioje teikiamos paslaugos taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinų prekybos 

įrenginių, kioskų paviljonų; 

 * leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

 * leidimo pardavinėti I, II,ir TO klasės civilinės pirotechnikos priemonės išdavimą. 

 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad Savivaldybės 

taryba turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą uţ leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, ţaliuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį 

arba apriboto eismą joje išdavimą. Savivaldybėje nėra nustatyta leidimų atlikti kasinėjimų darbus 

tvarka. Savivaldybės teritorijoje leidimus kasinėjimo darbams išduoda seniūnai. Per 2007 m. 

išduota 150 leidimų kasinėjimo darbams ir 2008-01-01-2008-06-30 laikotarpiu – 161 leidimas. 

Apskaitos duomenimis pajamų negauta. 

 Rekomenduota: Apsvarstyti ir įvertinti kokie vietinės rinkliavos objektai, išvardyti Lietuvos 

Respublikos rinkliavų įstatyme, realiai egzistuoja Kauno rajono savivaldybės teritorijoje; Įvertinus 

patvirtinti (patikslinti) šiems vietinės rinkliavos objektams tvarkos aprašą (aprašus); Įvertinti išorės 

reklamos mastą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka  atlikti reklamos 

įteisinimo procedūras. 

 Tarnybos nuomone, jeigu bus atsiţvelgta į rekomendacijas pagerės vietinės rinkliavos 

mokesčio surinkimo rezultatai, padidės Savivaldybės biudţeto pajamos. 

 Pastebėjimai  

 1. Kauno rajono savivaldybės biudţeto 2008 m. įplaukų planas 183234,9 tūkst. Lt, įvykdyta 

163418,5 tūkst. Lt, t. y. negauta 19816,4 tūkst. Lt planuotų įplaukų arba 10,8 proc., šis rodiklis yra 

neigiamas ir  turi įtakos išlaidų įvykdymui. 

 2. Savivaldybės biudţeto pajamų plano vykdymui neigiamos įtakos turėjo: 

 2.1. atleidimas nuo ţemės nuomos mokesčio 98,1 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto mokesčio 

82,5  tūkst. Lt, paveldimo turto mokesčio 6,7   tūkst. Lt. iš viso tūkst. Lt. Iš viso 187,3 tūkst. Lt. 

 2.2. bendra Nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę ir valstybinius vidaus  vandens telkinius 

mokestinė nepriemoka  Kauno rajono savivaldybės biudţetui 2009-01-01 – 417,9 tūkst. Lt. 
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 2.3. pagal Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis bendra Kauno 

rajono įmonių mokestinė nepriemoka Kauno rajono savivaldybės biudţetui 2009-01-01 – 1330,9 

tūkst. Lt. 

 3. Būtina ieškoti galimybių gerinti ţemės nuomos mokesčio surinkimą ir maţinti 

nepriemokas Savivaldybės biudţetui.  

 4. Spręsti vietinės rinkliavos surinkimo klausimą. 

   

SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO IŠLAIDOS 

 

 Savivaldybės 2008 m. biudţeto pajamos patikslintos (padidintos) nuo patvirtinto 

Savivaldybės biudţeto 6432,1 tūkst. Lt, ta pačia suma padidėjo ir Savivaldybės biudţeto išlaidos. 

 Pagal Savivaldybės biudţeto 2008 m. įvykdymo ataskaitą patikslintas išlaidų planas 

183234,6 tūkst. Lt, iš tos sumos darbo uţmokesčiui skirta 71356,4 tūkst. Lt, prekių ir paslaugų 

naudojimui – 101567,1 tūkst. Lt, sandoriams – 10311,1 tūkst. Lt. Panaudota biudţeto asignavimų 

160350,8 tūkst. Lt (87,5 proc.), iš tos sumos  darbo uţmokesčiui 68572,6 tūkst. Lt; prekių ir 

paslaugų naudojimui 81725,1 tūkst. Lt, tarp jų: socialinio draudimo įmokoms 21562,0 tūkst. Lt, 

paskolų graţinimui 7114,7 tūkst. Lt;  sandoriams 10053,1 tūkst. Lt.  

2 grafikas. 2008 m. išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę 

klasifikaciją
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 Pajamos viršija išlaidas 1871,8 tūkst. Lt (pajamos 162241,5 tūkst. Lt – išlaidos        

160369,7 tūkst. Lt). 
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 Neįvykdytas patikslintas asignavimų planas 12,5 proc. arba  22884,1 tūkst. Lt. Duomenys 

pagal valstybės funkcijas pateikti lentelėje.  

Funkcinės klasifikacijos 

kodas 

Išlaidos pagal funkcinę 

klasifikaciją 

Nepanaudotas asignavimų 

likutis 

tūkst. Lt 

Nepanaudotas asignavimų 

likutis proc. 

01 Bendrosios valstybės 

paslaugos 

7561,4 4,0 

02 Gynyba - - 

03 Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga 

84,2 0,12 

04 Ekonomika 1796,3 0,98 

05 Aplinkos apsauga 949,6 0,51 

06 Būstas ir komunalinis ūkis 1546,1 0,84 

07 Sveikatos apsauga 88,5 0,12 

08 Poilsis kultūra ir religija 1207,3 0,66 

09 Švietimas 7999,0 4,37 

10 Socialinė apsauga 1652,4 0,9 

Iš viso nepanaudotas 

asignavimų  likutis 

 22884,1  

  

 Savivaldybės biudţeto panaudojimo rezultatui neigiamos įtakos turėjo patikslinto pajamų 

plano neįvykdymas 19816,4 tūkst. Lt. 

 Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo 

taisyklių 54 punkto reikalavimas – programos finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudţetų 

vadovaujantis atitinkamų biudţetų pajamų ir finansavimo planais.  

 Nustatyta, kad Administracija nesilaikė šio reikalavimo ir be patvirtintų (patikslintų) 

asignavimų padarė 4148,8 tūkst. Lt daugiau kasinių išlaidų negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio 

sąmata finansiniams įsipareigojimams vykdyti, t. y. ilgalaikėms paskoloms grąţinti.   

 Administracija valstybės biudţetui turėjo grąţinti 20718 tūkst. Lt bendrosios dotacijos 

kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybinio biudţeto ir savivaldybių biudţetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Ţin., 2007, Nr. 132-5356) 2 straipsnio 3 punktą. 

  Kasinių išlaidų padarė 11765,8 tūkst. Lt arba 56,8 proc., t. y. negrąţino į valstybės biudţetą 

8952,2 tūkst. Lt planinės bendrosios dotacijos kompensacijos. Faktiškai negrąţinta                 

11356,3 tūkst. Lt, kadangi uţ 2007 m. bendrosios dotacijos kompensacijos valstybės biudţetui skola  

buvo 2404,1 tūkst. Lt 

  Bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudţetui padidėjo nuo 13359,0 tūkst. Lt    

2007 m. iki 20718,0 tūkst. Lt 2008 m., t.y. 55,1 proc. arba 7359,0  tūkst. Lt. 

 Savivaldybės biudţeto kasinės išlaidos turi polinkį didėti. Atlikus analizę nustatyta, kad 

biudţeto apimtis per 2006-2008 m. didėjo nuo 122438,5 tūkst. Lt 2006 m., 128624,1 tūkst. Lt   

2007 m. iki 160369,7 tūkst. Lt 2008 m, t.y. Savivaldybės biudţeto išlaidų apimtis per trejus metus 

išaugo 31,0 proc. arba 37931,2 tūkst. Lt. Priede 2 lentelėje parodytas 2006-2008 m. išlaidų pagal 

funkcijas pokytis. 
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 Didţiausią įtaką išlaidų augimui turėjo apimties padidėjimas: švietimo (mokinio krepšelio 

dydis keitėsi nuo 1942 Lt 2006 m., 2333 Lt 2007 m. iki 3774 Lt 2008 m. ir kiti), poilsio ir kultūros, 

bendrojo valstybės valdymo funkcijose.   

 Pagal pateiktus Biudţeto ir finansų skyriaus biudţeto išlaidų apskaitos duomenis: Biudţeto 

lėšų likutis Ūkio banke 2008-12-31 buvo – 966,8 tūkst. Lt, faktiškai spec. programų nepanaudotų 

lėšų likutis turėjo būti grąţintas iki 2008-12-31 1054,7 tūkst. Lt arba  87,9 tūkst. Lt daugiau. Po 

2009-01-01 gauta įplaukų 2262,9 tūkst. Lt. Asignavimų valdytojai 2008 m. nepanaudojo ir grąţino į 

Savivaldybės biudţetą pasibaigus finansiniams metams 19,1 tūkst. Lt, tarp jų: Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 0,5 tūkst. Lt, administracija 16,4 tūkst. Lt, Domeikavos seniūnija 2,2 tūkst. Lt.  Iš 

viso lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3248,8 tūkst. Lt. 

 2008 m. buvo skirta 6991 tūkst. Lt valstybės lėšų kapitalo investicijoms finansuoti ir 

panaudota: 

 * melioracijai –  1508,0 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono viešosios bibliotekos pastato Garliavoje, Vytauto g. 21  rekonstravimui – 

1500 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos Kauno rajone, Bubių k., Mokyklos g. 4 

naujo priestato statybai, kabinetų ir valgyklų įrengimui – 1000,0 tūkst. Lt; 

 * Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso Garliavoje, Vasario 16-osios, statybai – 

700,0 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono Garliavos meno mokyklos Garliavoje, Vytauto g. 54, rekonstravimui – 

400,0 tūkst. Lt; 

 * Kauno rajono savivaldybės Ringaudų pradinės mokyklos Kauno rajone, Ringaudų k., 

Gėlių g. 2 rekonstravimui ir išplėtimui 800,0 tūkst. Lt; 

 * Babtų gimnazijos pastato rekonstravimui ir naujo pastato statybai – 1083,0 tūkst. Lt. 

 Duomenys apie ataskaitinio laikotarpio asignavimų planą ir kasines išlaidas ataskaitoje apie 

valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir 

investicijų projektus 2009 m. sausio 1 d. (forma Nr. 11 – metinė), pateikti teisingai. 

 Patikslintas asignavimų planas Savivaldybės biudţeto išlaidų plano valstybinėms 

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ataskaitoje (forma Nr.14-metinė) parodytas   

11066,6 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės biudţeto išlaidų  plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti įvykdymo 2008m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 15-metinė ) parodyta 10782,7 tūkst. 

Lt arba įvykdyta 97,4 proc. t. y. 283,9 tūkst. Lt  maţiau.  
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 Savivaldybės biudţeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo 2008 m. gruodţio    

31 d. ataskaitoje (Forma Nr. 13- metinė) planas parodytas 41328,1 tūkst. Lt įvykdyta (kasinės 

išlaidos)  41298,5 tūkst. Lt arba 99,9 proc. 

 Pasibaigus 2008 finansiniams metams į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą grąţinta 

2786,1 tūkst. Lt nepanaudotų valstybės biudţeto lėšų:  

 * mokinio krepšelio – 30,5 tūkst. Lt; 

 * socialinei paramai mokiniams – 5,1  tūkst. Lt; 

 * socialinėms paslaugoms – 279,0 tūkst. Lt; 

 * bendrosios dotacijos kompensacijos Valstybės tarnybos 7,8 ir 24 straipsnių pakeitimo 

įstatymui įgyvendinti – 374,4 tūkst. Lt; 

 * socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti  – 457,1 tūkst. Lt; 

 * valstybės garantijoms nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąţintinuose 

gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose vykdyti 1640,0 tūkst. Lt. 

 Biudţeto ir finansų skyrius, nepanaudotus pagal tikslinę paskirtį asignavimus, grąţino į 

valstybės biudţetą kaip reikalaujama Biudţeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje.  

 Tarnybos nuomone, neįvykdytos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms  

atlikti ir grąţintos nepanaudotos spec. tikslinių dotacijų sumos parodo, kad asignavimų valdytojai 

lėšų poreikį planuoja didesnį negu gali įsisavinti.   

 Pastebėjimai  

 1. Neįvykdytas patikslintas asignavimų planas 12,5 proc. arba  22884,1 tūkst. Lt; 

 2. Valstybės biudţetui negrąţinta 12533,3 tūkst. Lt, t. y. 1177 tūkst. Lt trumpalaikė paskola 

suteikta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos mokinio krepšeliui atkurti ir 11356,3 tūkst. Lt 

bendrosios dotacijos kompensacijos, turės neigiamos įtakos Kauno rajono savivaldybės 2009 m. 

biudţeto vykdymui. 

 3. Administracija nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių 

biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 54 punkto reikalavimo – programos finansuojamos iš 

valstybės ir savivaldybių biudţetų vadovaujantis atitinkamų biudţetų pajamų ir finansavimo planais 

ir padarė 4148,8 tūkst. Lt daugiau kasinių išlaidų negu patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata 

finansiniams įsipareigojimams vykdyti, t. y. ilgalaikėms paskoloms grąţinti. 

 4. Grąţinamos neįvykdytos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 

nepanaudotos specialiųjų tikslinių dotacijų sumos parodo, kad lėšų poreikis planuojamas didesnis 

nei galima įsisavinti.   
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SKOLOS 

 

 Kauno rajono savivaldybės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. 

ataskaitos duomenimis: 

 * Savivaldybės  lėšų kreditinis įsiskolinimas 2008 m. gruodţio 31 d. 36552,4 tūkst. Lt, iš tos 

sumos 24673,7 tūkst. Lt Savivaldybės negraţintos paskolos, kita dalis biudţeto lėšos 11304,3 tūkst. 

Lt ir 574,4 tūkst. Lt uţ Garliavos vandens valymo stotį pagal kontraktą. 

 * Paskolų kreditinis įsiskolinimas 2006-2008 m. turi polinkį didėti. Ilgalaikių paskolų 

kitimas 2006-2008 m. parodytas 3 grafike.  

3 grafikas. Ilgalaikių paskolų kitimas 2006-2008 m
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Paskolų kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 palyginti su 2007-12-31 padidėjo 6,6 proc. 

arba 2281,2 tūkst. Lt.  

Biudţeto lėšų  kreditinio įsiskolinimo dinamika 2006-2008 m. pateikta 4 grafike.   

 

4 grafikas. Biudţeto lėšų kreditinio įsiskolinimo kitimas 2006-
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 Asignavimų valdytojų biudţeto lėšų kreditinis įsiskolinimas sudarė 11304,3 tūkst. Lt arba  

1792,3 tūkst. Lt daugiau negu 2007-12-31. 29,5 proc. kreditinių skolų  (3335,8 tūkst. Lt) sudarė 

Savivaldybės biudţetinių įstaigų įsiskolinimas tiekėjams uţ prekes ir paslaugas, 26,1 proc. darbo 

uţmokestis ir socialinis draudimas (2951,4 tūkst. Lt), 20,7 proc. subsidijos gaminiams ir gamybai 

(2338,8 tūkst. Lt, tarp jų 2029,7 tūkst. Lt subsidijos uţ  nuostolingus reisus, 309,1 tūkst. Lt objektų 

remontų kompensavimas UAB ,,Gabuva“ ir ,,Giraitės vandenys“), 6,0 proc. socialinės išmokos 
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(676,0 tūkst. Lt), 10,8 proc. pervedamos lėšos kapitalui formuoti UAB ,,Gabuva“ ir ,,Giraitės 

vandenys“ (1220,2 tūkst. Lt), 6,4 proc. materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo išlaidos       

(721,6 tūkst. Lt), 0,5 proc. savivaldybės sumokėtos palūkanos (60,4 tūkst. Lt). 

 Biudţeto lėšų kreditinės skolos, trunkančios ilgiau kaip 45 dienas, sudarė 3648,7 tūkst. Lt. 

Didţiausi biudţeto lėšų kreditiniai įsiskolinimai 2008-12-31 liko Kelių ir transporto skyriuje    

1486,5 tūkst. Lt, Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje 1181,7 tūkst. Lt,  Statybos komunalinio ūkio 

skyriuje 533,2  tūkst. Lt, iš jų J. Bailey company 472,8 tūkst. Lt.  

 Biudţeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2008-12-31 palyginti su 2007-12-31 smarkiai 

padidėjo Statybos komunalinio ūkio skyriaus – 1023,0 tūkst. Lt, Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus –  658,9 tūkst. Lt, Kelių ir transporto skyriaus –  437,1 tūkst. Lt. 

 Biudţeto lėšų debetinis įsiskolinimas 2008-12-31 390,7 tūkst. Lt arba 92,0 tūkst. Lt maţiau 

negu 2007-12-31. 

 Didţiausios debetinės skolos biudţetui 2008 m. gruodţio 31 d. yra Savivaldybės 

administracijos 36,5 proc. arba 142,5 tūkst. Lt (debetinį įsiskolinimą sudaro įvairių įmonių skolos 

uţ komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą, patalpų nuomą). 

Garliavos meno mokyklos debetinis įsiskolinimas sudaro 10,5 proc. arba  41,0 tūkst. Lt. Mokykla 

apmokėjo avansu UAB ,Petrum“ uţ koncertinį rojalį 60 tūkst. Lt ir ilgalaikio turto negavo. 

Seniūnijų debetinis įsiskolinimas sudaro 10,5 proc. arba 41,1  tūkst. Lt (debetinis įsiskolinimas uţ 

butų nuomą ir komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektrą, vandens tiekimą). Kultūros švietimo ir 

sporto skyriaus 8,1 proc. arba 31,6 tūkst. Lt (debetinį įsiskolinimą sudaro įvairių įmonių skolos uţ 

komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą).  Mokyklų ir švietimo 

centro 24,4 proc. arba 95,3 tūkst. Lt (debetinį įsiskolinimą sudaro įvairių įmonių skolos uţ 

komunalines paslaugas, t. y. šildymą, elektros energiją, vandens tiekimą). Kiti debitoriai 10 proc. 

arba 39,2 tūkst. Lt. 

  Tarnybos nuomone, nesumokėtos įmonių, gyventojų  skolos uţ komunalines paslaugas, 

patalpų nuomą ir neatgautas turtas  yra nuostolis Savivaldybei. 

 2008 m. paimta 8243,7 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų. Ilgalaikis kreditas panaudotas: 

 * apyvartinių lėšų trūkumui padengti kreditiniam įsiskolinimui mokėti 2500,0 tūkst. Lt; 

 * Viešosios bibliotekos pastato renovacijai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui biudţetinių 

įstaigų šilumos ūkio renovavimo programai, bendrojo plano rengimui, mobiliųjų prieplaukų 

statybai, asmens sveikatos prieţiūros įstaigų restruktūrizavimui ir plėtrai, turizmo infrastruktūros 

plėtrai, Administracijos kompiuterinei įrangai atnaujinti, naujų investicinių projektų rengimui, 

kapinių inventorizacijai, Linksmakalnio seniūnijos pastato remontui, Batniavos seniūnijos pastato 

remontui ir kita – 5743,7 tūkst. Lt. 



 15 

Finansinės atskaitomybės formų duomenys, Formoje Nr.3-sav. – metinė ,,Kauno rajono 

savivaldybė skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2007-12-31 ataskaita“, 

Formoje Nr. 4-sav. – metinė, ,,Kauno rajono savivaldybės ilgalaikių paskolų panaudojimo 2008 m. 

gruodţio 31 d. ataskaita“, reikšmingais atţvilgiais rodo teisingą Savivaldybės ilgalaikių paskolų 

būklę. 

Savivaldybė skolinimosi limitų, nustatytų Lietuvos Respublikos 2008 m. valstybės 

biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, neviršijo. 

 Limitų laikymasis išnagrinėtas 2008-03-05 ataskaitoje Nr. 2-9, rengiant išvadą 2008-03-05 

Nr. 2-10 ,,Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“   

(7665,1 tūkst. Lt), 2008-04-23 ataskaitoje Nr. 2-23, rengiant Kauno rajono savivaldybės tarybai 

išvadą  2008-04-23  Nr. 2-24 „Dėl Kauno rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių 

vertinimo“ (Savivaldybės taryba 2008 m. balandţio 24 d. sprendimu Nr. TS-169 leido Savivaldybės 

administracijai paimti iki 2500,0 tūkst. ilgalaikę paskolą), 2008-09-12 ataskaitoje Nr. 2-82, rengiant 

Kauno rajono savivaldybės tarybai išvadą 2008-09-12  Nr. 2-83 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

trumpalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo“ (Savivaldybės taryba 2008 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimu Nr. TS-288 leido Savivaldybės administracijai imti 2500,0 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą 

iš Finansų ministerijos darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms mokėti).    

   Finansinės atskaitomybės vertinimas 

 

Savivaldybės metinės ataskaitos duomenys suvedami iš Savivaldybės  asignavimų 

valdytojų pateiktų metinių finansinių ataskaitų duomenų. 

Atliekant Savivaldybės 2008 m. biudţeto vykdymo vertinimą, buvo audituojami 

Savivaldybės biudţeto finansinės atskaitomybės dokumentai. 

Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudţeto sąmatos ir įvykdymo ataskaitos           

(Forma Nr. 1, Nr. 2), skolinių įsipareigojimų, ilgalaikių paskolų panaudojimo  uţ 2008 m. ataskaita 

(Forma Nr. 3, Nr. 4) ir 2008 m. Savivaldybės suvestinė debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita 

(Forma Nr. 6) parengtos Finansų ministerijos nustatytais terminais. 

Visi išvardyti dokumentai uţpildyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. 

gruodţio 23d. įsakymu Nr. 1K-413 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. 

įsakymu Nr. 1K-048 redakcija) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodţio 20 d. 

įsakymu Nr. 1K-421 patvirtintose formose, pasirašyti, duomenys pateikti tūkstančiais litų. 

Asignavimų valdytojai kartu su metine finansine atskaitomybe Biudţeto ir finansų skyriui 

pateikė ir Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balansus. Suvestinis Savivaldybės Išlaidų 

sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1d. balansas vertinimo metu nebuvo pateiktas.  
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Babtų gimnazijos 2008 m. finansinis auditas 

Gimnazijai pagal rekonstravimo programą 2007 m. įvairiais mėnesiais buvo perduota turto 

uţ 435,1 tūkst. Lt. Gimnazija nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų, – visos 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai 

surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, apskaitos 

registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys uţregistruojami ūkinės operacijos arba 

ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti.,– gautą turtą uţpajamavo tik 

2008 m. sausio mėnesį. Faktiškai turimo turto duomenys 2008-01-01 neatitiko apskaitos duomenų. 

Nuo 2008 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 

nutarimo Nr.1250 (Ţin., 2001, Nr. 90-3175; 2007, Nr.100-4077) 2.1 punkto redakcijai, biudţetinių 

įstaigų ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius 

metus, o jo įsigijimo vertė – ne maţesnė uţ 1000 litų. Turtas, kuris nebetenkina šių ilgalaikio 

materialiojo turto pripaţinimo kriterijų, nuo 2008 m. sausio 1 d. turėjo būti perkeltas į trumpalaikio 

turto sąskaitą (išskyrus nekilnojamąjį ilgalaikį turtą). Gimnazija nesilaikė nutarimo reikalavimų, 

turto neperţiūrėjo ir neperkėlė. Metus laiko skaičiuotas nusidėvėjimas turtui, kuris turėjo būti 

iškeltas į trumpalaikio turto sąskaitą.  

Vyr. buhalterė nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių ir per 2008  m. 

gimnazijai perduotą  turtą uţ 52,4 tūkst. Lt, visais atvejais uţpajamavo neteisingai. 

            Į uţbalansinę sąskaitą neįtrauktas ţemės sklypas, kurio naudojimas įteisintas panaudos 

sutartimi. 

       Inventorizacijos gimnazijoje atliktos  nesilaikant Inventorizacijos taisyklių.   

Dėl to Išlaidų sąmatų vykdymo 2008-12-31 balanso, Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto 2008  m. apyskaitos ir Atsargų ir trumpalaikio turto 2008 m. apyskaitos duomenys neteisingi, 

neatitinka apskaitos principų ir reikalavimų. 

Atskirais atvejais vyr. buhalterė neteisingai priskyrė kasines ir faktines išlaidas straipsniams 

pagal ekonominės klasifikacijos kodus, neteisingai fiksavo faktines išlaidas. 

Dėl to Išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita (forma Nr. 2) neteisinga. 

Gimnazija gautas lėšas, 6493,41 Lt, uţ suteiktas paslaugas, naudojo paţeidţiant Tarybos 

2003 m. gruodţio 23 d. sprendimu Nr. 129  patvirtintos specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo 

tvarkos reikalavimus. Gautų pajamų į Biudţeto ir finansų skyriaus sąskaitą nepervedė, lėšas 

naudojo savo nuoţiūra, ne pagal patvirtintą sąmatą, duomenų į formą Nr. 2 neįtraukė.  

Dėl nurodytų paţeidimų Išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita (forma Nr. 2) 

neteisinga. 



 17 

Gimnazija laiku sąskaitų uţ atliktas paslaugas neišrašė, neregistravo, apskaitos su debitoriais 

nevedė. Dėl minėtų apskaitos principų nesilaikymo, Gimnazija 2008-12-31 nefiksavo debetinio 

įsiskolinimo. Netiksli kreditinio įsiskolinimo (atsiskaitymo su tiekėjais) apskaita. 

Dėl to Balanso „Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“  ir Debetinio ir kreditinio 

įsiskolinimo 2008-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 6) duomenys neteisingi. 

Gimnazija nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių reikalavimų: 

neteisingai vedė pavedimų ir paramos lėšų apskaitą. Dėl to neteisingi balanso „Atsiskaitymai uţ 

pavedimų lėšas“ duomenys. 

Mūsų tikslas pareikšti nuomonę apie balansą ir visas kitas finansinės atskaitomybės formas. 

Dėl nustatytų paţeidimų ir neatitikimų negalime garantuoti apskaitos duomenų tikslumo ir 

nuomonė apie 2008 metų finansinę atskaitomybę neigiama. 

Rekomenduota pašalinti visus neatitikimus, priimtas sprendimas tęsti Gimnazijos auditą 

2009 m. 

Čekiškės senelių namų 2008 m. finansinis auditas 

 SBĮ Čekiškės senelių namų (toliau – Senelių namai) vienam  seneliui per mėnesį 

Savivaldybės 2008 m. biudţeto lėšų teko 1,3 tūkst. Lt. 

 Audito metu nustatyta, kad: 

 * Senelių namų 2008 m. programos sąmata sudarė 535,3 tūkst. Lt.  Padaryta kasinių išlaidų 

495,6 tūkst. Lt arba 92,6 proc.  

  * Savivaldybės 2008 m. biudţeto finansavimas buvo nepakankamas. Biudţeto asignavimų 

planas   2008 m. sudarė 365,4 tūkst. Lt., gauta biudţeto asignavimų 336,5 tūkst.Lt arba  92,1 proc. 

  * Dėl nepakankamo finansavimo biudţeto lėšų kreditinis įsiskolinimas                             

2009 m. gruodţio 31 d.  23 tūkst. Lt., iš jų uţ maisto produktus – 17,3 tūkst.Lt., uţ šildymą  –       

1,9 tūkst.Lt. uţ kitas prekes – 1,5 tūkst. Lt, uţ paslaugas –1,0 tūkst.Lt, uţ ryšių paslaugas – 0,7 

tūkst. Lt, transportą  – 0,6 tūkst.Lt. 

Garliavos meno mokyklos 2008 m. finansinis auditas 

  Vienam mokiniui 2008 m. padaryta biudţeto išlaidų  3,1 tūkst. Lt, tarp jų 93,5 proc. sudaro 

išlaidos darbo uţmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. 

  Audito metu nustatyta, kad: 

 * Mokyklos ţemės sklypas techniškai inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas 2008 08 28, 

Registro Nr.44/1054603. 

 * Mokyklos 2008-12-31 kreditinis įsiskolinimas 110,6 tūkst. Lt, tarp jų 48,4 tūkst. Lt darbo 

uţmokesčiui; 50,9 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokoms; 11,3 tūkst. Lt prekėms ir paslaugoms 

(įsiskolinimas tiekėjams uţ prekes ir paslaugas). Neparodytas tėvų įnašų kreditinis įsiskolinimas  

0,4 tūkst. Lt.  
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 * Mokyklos debetinis įsiskolinimas sudaro 41,0 tūkst. Lt. Mokykla 1999-2000 m. apmokėjo 

avansu UAB ,Petrum“ uţ koncertinį rojalį 60 tūkst. Lt ir ilgalaikio turto negavo. Keletą metų vyko 

teisminiai procesai. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija teismo antstolių kontora prie 

Kauno miesto apylinkės teismo 2002-09-02 raštu Nr. 911-29 informavo apie išieškojimo iš UAB 

,,Petrum“ 41,0 tūkst. Lt negalimumą. Neparodytas tėvų įnašų debetinis įsiskolinimas  1,0 tūkst. Lt.  

 Veiklai gerinti rekomenduota: Savivaldybės administracijos direktoriui siūlyti Savivaldybės 

tarybai spręsti 41,0 tūkst. Lt debetinio įsiskolinimo klausimą; Teisingai apskaityti ir finansinėje 

atskaitomybėje  parodyti debetinį ir kreditinį tėvų įnašų įsiskolinimą.  

 

Babtų, Batniavos, Daugėliškių, Eţerėlio, Kačerginės, Linksmakalnio, Neveronių, Ramučių, 

Pagynės, Rokų, Taurakiemio, Vandţiogalos, Zapyškio, Vilkijos kultūros centrų ribotos 

apimties finansinį  auditas 

 

 Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudţete Poilsio, kultūros ir religijos sričiai patvirtinta 

3625 tūkst. Lt, tarp jų kultūros centrams skirta (planas su patikslinimais) 3410,6 tūkst. Lt.  

Savivaldybės kontrolierės pavedimu pavesta atlikti 14 kultūros centrų (Babtų, Batniavos, 

Daugėliškių, Eţerėlio, Kačerginės, Linksmakalnio, Neveronių, Ramučių, Pagynės, Rokų, 

Taurakiemio, Vandţiogalos, Zapyškio ir Vilkijos) ribotos apimties finansinį auditą. Kitų kultūros 

centrų (14) auditą atliko Kauno rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito 

skyrius.   

 Tarnybos audituojamų kultūros centrų bendra 2008 m. skirtų asignavimų suma            

1565,3 tūkst. Lt.  

 Kultūros centrų buhalterinę apskaitą tvarko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

centralizuota buhalterija. Nuomonės apie kultūros centrų finansinę atskaitomybę neturime 

galimybės pareikšti, kadangi kultūros centrams atskiros finansinių atskaitomybių ataskaitos 

nerengiamos, o pildomos tik  Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos, Forma Nr. 2.  

 Audito metu esminių apskaitos paţeidimų nenustatyta.   

Linksmakalnio ir Batniavos seniūnijų patalpų remonto darbų organizavimo ir 

mobiliųjų prieplaukų statybai Kulautuvoje ir Raudondvaryje skirtų lėšų iš ilgalaikių paskolų 

ir Savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimo tikrinimas 

Remonto darbai pradėti be finansavimo šaltinio. Šio tikrinimo ataskaita perduota teisėsaugos 

institucijoms detaliai ištirti. 

Kauno rajono savivaldybės administracijos pastato renovacijai ir remontui 2007-2008 m. 

skirtų lėšų panaudojimo tikrinimas 

  Šio  tikrinimo ataskaita perduota teisėsaugos institucijoms detaliai ištirti.  
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Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo tikrinimas 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2008 m. programos 

nepanaudotų 2008-01-01 lėšų likutis – 1400,9 tūkst. Lt; gauta pajamų – 1344,2 tūkst. Lt; įvykdyta 

(kasinių) išlaidų – 2265,8 tūkst. Lt; nepanaudotų 2009-01-01 lėšų likutis – 479,3 tūkst. Lt. 

Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis buvo laikomas ne atskiroje 

Savivaldybės biudţeto sąskaitoje, bet Biudţeto ir finansų skyriaus biudţeto surenkamoje sąskaitoje               

Nr. LT72701170000013706 AB ūkio banko Kauno filialas. 

           Tikrinimo metu nustatyta, kad: 

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

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai buvo pervesta           

434,0 tūkst. Lt. Metų pabaigoje, gavus faktines SAARS programos pajamas 1344,2 tūkst. Lt, 

paaiškėjo, kad reikėjo pervesti ne 434,0 tūkst. Lt, bet 259,2 tūkst. Lt.  

Rekomenduota: 2008 m. per daug pervestą 174,8 tūkst. Lt Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiajai programai uţskaityti kaip 2009 m. pajamas; SAARS programos lėšų 

likučiui atidaryti atskirą Savivaldybės biudţeto sąskaitą iki 2009-05-01; SAARS programos atliktų 

darbų aktus pristatyti į Savivaldybės administracijos buhalteriją apmokėjimui ne vėliau kaip iki 

einamųjų metų gruodţio 20 d. 

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Fondo nepanaudotas likutis 2008-01-01 6,5 tūkst. Lt, 2008 m. pajamų sąmata 50,0 tūkst. Lt 

ir išlaidų sąmata 56,5 tūkst. Lt. Fondo pajamas sudaro Kauno rajono savivaldybės biudţeto ir  

privatizavimo fondo lėšos.  Biudţeto lėšos 30,0 tūkst. Lt, privatizavimo fondo 20,0 tūkst. Lt. 

Fondas gavo 36,5 tūkst. Lt su likučiu, t. y. 64,6 proc. planuotų pajamų. Negautos lėšos iš 

privatizavimo fondo, kadangi šis negavo planuotų pajamų. Gautos lėšos 36,5 tūkst. Lt panaudotos 

pagal paskirtį 

Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo fondo 2008 m. finansinės 

veiklos tikrinimas 

 Nevyriausybinių organizacijų socialinės srities projektų rėmimo fondo 2008 m. finansinės 

veiklos pajamų ir išlaidų sąmata 10,0 tūkst. Lt. Fondo pajamas sudaro Kauno rajono savivaldybės 

biudţeto lėšos. Šios lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

Gyvenamųjų patalpų remonto fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Fondo pajamas sudaro Kauno rajono savivaldybės biudţeto lėšos ir nuomos mokesčio 

kaupiamosios lėšos.  

 Fondo 2008 m. pajamų ir išlaidų sąmata 61,0 tūkst. Lt, tarp jų biudţeto lėšos 20,0 tūkst. Lt. 

ir Savivaldybės biudţeto lėšos panaudotos pagal paskirtį. 
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 Teikta viena rekomendacija veiklai gerinti. 

 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2008 m. lėšų 

panaudojimo tikrinimas 

 Fondo pajamas sudaro Kauno rajono savivaldybės biudţeto lėšos.  

 Fondo 2008 m. pajamų ir išlaidų sąmata 20,0 tūkst. Lt. Biudţeto lėšos panaudotos pagal 

paskirtį. 

 Teiktos dvi rekomendacijos veiklai gerinti. 

Ţemės ūkio rėmimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Fondo pajamas sudaro Kauno rajono savivaldybės biudţeto lėšos. 

 2008 m. pajamų ir išlaidų sąmata 30,0 tūkst. Lt. Savivaldybės biudţeto lėšos panaudotos 

pagal paskirtį. 

Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto plėtrai ir Kauno rajono savivaldybei valstybės 

garantijoms nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąţintinuose gyvenamuosiuose 

namuose, jų dalyse, butuose, vykdyti gautų lėšų panaudojimo tikrinimas 

 Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduota: 2009 m. tvirtinant gyvenamųjų 

patalpų asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pirkimo ekonominį ir socialinį pagrindimą 

aptarti ir kitus socialinio būsto plėtros būdus; Sukurti vidaus kontrolės procedūras, uţtikrinančias 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimo Nr. 841 aktualios redakcijos reikalavimų 

laikymąsi; Įpareigoti Gyvenamųjų patalpų pirkimo komisiją: dėl kiekvieno pirkimo rengti pirkimo 

ataskaita; protokoluose nurodyti kiekvieno posėdyje dalyvavusio komisijos nario priimtų sprendimų 

motyvus ir nuomonę; posėdţių protokolus, derybų protokolus ir kitus pirkimo dokumentus rengti ir 

įforminti laikantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Ţin., 2001, Nr. 30-1009) ir 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (Ţin., 2002, Nr. 5-211, 2002, Nr. 70-2957) reikalavimų; 

Įpareigoti biudţeto ir finansų skyrių vesti gyventojų, kuriems suteiktos didesnės vertės 

gyvenamosios patalpos, įmokėtų sumų apskaitą. Kiekvienais metais, gautas lėšas grąţinti į 

Valstybės biudţetą iki bus įvykdytos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo\ išsimokėtinai 

sutarčių mokėjimo sąlygos. Duomenis koordinuoti su Ekonomikos skyriumi. Graţinti į Valstybės 

biudţetą 37471 Lt gautų įmokų uţ 2007 m.   

 Pastebėjimai 

1. Babtų gimnazija nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 

reikalavimų: neteisingai tvarkė turto, lėšų, kreditinio ir debetinio įsiskolinimo apskaitą ir kitų 

ataskaitų duomenis.  

 2. Pagal asignavimų valdytojų pateiktus balansus suvestinis balansas Biudţeto ir finansų 

skyriuje nesudarytas, nes tokia pareiga teisės aktais aiškiai nenustatyta. 
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SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO APSKAITA IR VIDAUS KONTROLĖ 

 

Pagal Valstybinio audito reikalavimus, finansinio audito metu turi būti ištirta audituojamo 

subjekto veikla, apskaitos sistema ir vidaus kontrolė. Vidaus kontrolė vertinama dviem etapais: 

susipaţįstama su vidaus kontrolės aplinka ir kontrolės procedūromis ir nustatoma, ar kontrolės 

procedūros yra veiksmingos ir veikia nuosekliai per visą audituojamą laikotarpį.  

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (Ţin., 2002, Nr. 123-5540) 4 straipsnio 2 dalimi 

viešojo juridinio asmens vadovui nustatyta pareiga sukurti ir priţiūrėti finansų kontrolės veikimą, 

patvirtinti viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles. Finansų kontrolės, kaip vidaus 

kontrolės sistemos dalis, tikslas – uţtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių finansinio turto valdymas, 

naudojimas, apsauga bei disponavimas juo, viešojo juridinio asmens sutartiniai įsipareigojimai 

tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų valdymo principus. 

Audito metu  susipaţinome su audituojamų subjektų vidaus kontrolės aplinka ir kontrolės 

procedūromis Biudţeto srityje, vertinome šių kontrolės procedūrų veiksmingumą ir nuoseklumą per 

visą audituojamą laikotarpį. Vidaus kontrolės procedūros – audituojamo subjekto parengtos 

taisyklės ir normos, kurios privalo uţkirsti kelią klaidoms ir apgaulėms, jas surasti ir ištaisyti bei 

uţtikrinti,  kad subjekto tikslai bus pasiekti. 

Savivaldybės administracijoje finansų kontrolės taisyklės patvirtintos Administracijos 

direktoriaus 2007 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. ĮS-1323 (patikslintos), kurios reglamentuoja 

finansų kontrolės organizavimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę pareigas ir 

atsakomybę. Taisyklės numato kiekvienam darbuotojui kontrolės sistemoje priskirtą darbo dalį, 

kontrolės metodus ir procedūras, kuriais naudojantis būtų siekiama įgyvendinti viešojo juridinio 

asmens uţdavinius ir tikslus. 

Apibendrinę vidaus kontrolės Biudţeto lygmeniu duomenis nustatėme, kad įvairiais 

valdymo lygiais nenumatytos arba numatytos nepakankamos ir neveiksmingos finansų kontrolės 

procedūros, ne visada buvo tinkamai priţiūrimas finansų kontrolės veikimas, apie tai byloja faktai 

pateikti šioje ataskaitoje. 

    

REKOMENDACIJOS 

Savivaldybės administracijos direktoriui 

 1. Nurodyti visiems asignavimų valdytojams laikytis finansinės drausmės kaip to reikalauja  

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 

54 punktas – programos finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudţetų vadovaujantis 

atitinkamų biudţetų pajamų ir finansavimo planais. 
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 2. Įspėti asignavimų valdytojus valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti lėšų poreikį planuoti pagrįstai ir tiksliai, vadovaujantis patvirtintomis metodikomis.  

 3. Tobulinti Savivaldybės administracijoje aukščiausio lygio vidaus kontrolę, uţtikrinti 

vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą ir nuoseklų veikimą, siekti įvairiais valdymo lygiais 

pakankamų ir veiksmingų finansų kontrolės procedūrų ir tinkamai priţiūrėti finansų kontrolės 

veikimą.  

 4. Kauno rajono savivaldybės sveikatos rėmimo programai lėšas pervesti iš Savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos faktiškai gavus pajamas į šią programą. 

 5. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą  kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2009-06-30. Nesant galimybės rekomendacijų 

įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant prieţastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė       Vida Marta Kruopienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


