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 1. Vertinome Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudţeto įvykdymo finansinės 

atskaitomybės ataskaitų, Savivaldybės lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2008 m. Savivaldybės administracijos 

direktorius atsakingas uţ finansinės atskaitomybės ir statistinių ataskaitų parengimą ir 

pateikimą, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo jomis teisėtumą. Mūsų pareiga 

remiantis atliktu vertinimu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę ir Savivaldybės 

lėšų naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą.  

 2. Atlikome vertinimą pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai 

nustato, kad vertinimą planuotume ir atliktume taip, kad gautume uţtikrinimą dėl finansinės 

atskaitomybės ataskaitų duomenų pateikimo, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo 

jomis teisėtumo. Vertinimo metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kauno rajono 

savivaldybės administracijos biudţeto lėšų apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės 

atskaitomybės ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės lėšų naudojimo, disponavimo 

jomis teisėtumą. Mes tikime, kad atliktas vertinimas suteikia pagrindą mūsų nuomonei 

pareikšti. 

 3. 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. 

 4. Administracija į valstybės biudţetą turėjo grąţinti 20718 tūkst. Lt bendrosios 

dotacijos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybinio biudţeto ir 
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straipsnio 3 punktą. 

  Kasinių išlaidų padarė 11765,8 tūkst. Lt arba 56,8 proc., tai yra 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. 

 5. 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 tikrinimo ataskaita perduota teisėsaugos 

institucijoms detaliai ištirti. Remonto darbai pradėti be finansavimo šaltinio. 

 6. Kauno rajono savivaldybės administracijos pastato renovacijai ir remontui 

2007-2008 m. skirtų lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita perduota teisėsaugos institucijoms 

detaliai ištirti.  

 7. Atliekant Babtų gimnazijoje (toliau – Gimnazija) 2008 m. finansinį auditą 

nustatyta, kad Gimnazija nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 

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

ataskaitų duomenis.  

 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 finansinį auditą 2009 m. 

 8. Savivaldybė nepasinaudojo galimybe gauti biudţeto pajamų iš galimų 

rinkliavos objektų vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu. 

 9. Mūsų nuomone, išskyrus poveikį kurį turi 3, 4, 5, 6,7 pastraipose išdėstyti 

dalykai, 2008 metų biudţeto įvykdymo finansinė atskaitomybė visais atţvilgiais parengta ir 

pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius biudţeto lėšų apskaitą ir 

finansinės atskaitomybės sudarymą. 

 10. Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad išskyrus 3, 4, 5, 6,7 

pastraipose išdėstytus dalykus, 2008 metais naudojant ir disponuojant Savivaldybės lėšomis, 

jas naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytiems reikalavimams nenustatėme.  

 Vertinimo išvada pateikiama kartu su Ataskaita. 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 


