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 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2009-02-17 pavedimu Nr. 1-11 

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

specialiosios programos 2008 m. ataskaitos tikrinimą.  

 Tikrinimo tikslas: Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2007 m. ataskaitos, teikiamos tvirtinti Savivaldybės tarybai, įvertinimas. 

 Ataskaitos pateikimo data: 2009 m. vasario 18 d.  

 Tikrinimo apimtis: 2008 m.  

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

 Tikrinimo metu nustatyta: 

 Tikrinimo metu buvo pasirinkta tikrinti Ekologo skyrius 2008 m. Programos sąmata. Kauno 

rajono savivaldybės taryba 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2008 m. programos priemonių plano 

patvirtinimo“ patvirtino Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios      

2008 m. programos priemonių planą ir lėšų panaudojimą: pajamų – 2188,0 tūkst. Lt, išlaidų – 

3588,9 tūkst. Lt, nepanaudotų 2008-01-01 lėšų likutį – 1400,9 tūkst. Lt. Kauno rajono savivaldybės 

taryba 2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. TS-333 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos        

2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-12 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 2008 m. programos priemonių plano pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ 

buvo patvirtintas SAARS 2008 m. programos priemonių plano ir lėšų panaudojimo pajamų ir 

išlaidų skirstymą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu 

Nr. TS-12 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2008 m. 

programos priemonių plano patvirtinimo“ ir išdėstyti šį planą nauja redakcija. Patvirtinta SAARS 
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2008 m. programos priemonių plano ir lėšų panaudojimo sąmatos patikslinimas: išlaidų I straipsnio 

2 punkte „Ţeldiniams atkurti seniūnijų bendro naudojimo teritorijose“ vietoje skaičiaus 50,0 įrašyti 

37,7; išlaidų straipsnio 5 punkte „Garliavos sen. Vytauto g. lietaus nutekamųjų tinklų sistemai 

suprojektuoti ir rekonstruoti“ vietoje skaičiaus 200,0 įrašyti 142,0; išlaidų I straipsnio 6 punkte 

„Kulautuvos mstl. Klevų, Gluosnių ir Jučionių gatvių vandentiekio ir kanalizacijos tinklų projektui 

parengti“ vietoje skaičiaus 20,0 įrašyti 17,7; išlaidų straipsnio 7 punkte „Voškonių nuotekų valymo 

įrenginiams rekonstruoti“ vietoje skaičiaus 417,8 įrašyti 420,5; išlaidų straipsnio 8 punkte 

„Uţliedţių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiams rekonstruoti“ vietoje skaičiaus 250,0 įrašyti 

330,0; išlaidų I straipsnio 9 punkte „Lapių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai projektuoti“ 

vietoje skaičiaus 70,0 įrašyti 58,9; išlaidų I straipsnio 11punkte „Čekiškės nuotekų valymo 

įrenginiams remontuoti“ vietoje skaičiaus 54,0 įrašyti 107,5; išlaidų I straipsnio 12 punkte 

„Boniškių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektui rengti“ vietoje skaičiaus 68,0 įrašyti 

22,9; išlaidų I straipsnio 13 punkte „Nuotekų dumblo aikštelių detaliajam planui ir techninei 

dokumentacijai rengti“ punktą panaikinti; išlaidų straipsnio 17 punktą „Kačerginės mstl. 

ambulatorijos nuotekų valymo įrenginiams projektuoti ir įrengti“ panaikinti; išlaidų I straipsnio 18 

punkte „Specifinėms atliekoms iš gyventojų surinkti“ vietoje skaičiaus 150,0 įrašyti 190,0 ir punktą 

paţymėti kaip 16-tą; išlaidų straipsnio 19 punkte „Nelegalioms sąvartoms tvarkyti ir rekreacinių 

teritorijų tvarkai uţtikrinti seniūnijose“ vietoje skaičiaus 103,6 įrašyti 165,9 ir punktą paţymėti kaip 

17 –tą; išlaidų I straipsnio 20 punkte „Nenaudojamiems vandens gręţiniams tamponuoti“ vietoje 

skaičiaus 42,0 įrašyti 14,0 ir punktą paţymėti kaip 18-tą; išlaidų I straipsnio 21 punkte „Galimos 

avarinės taršos padariniams likviduoti“ vietoje skaičiaus 50,0 įrašyti 98,3 ir punktą paţymėti kaip 

19-tą; išlaidų III straipsnio 1 punkte „Aplinkosaugos renginiams, kursams, seminarams, 

konferencijoms“ vietoje skaičiaus 20,0 įrašyti 10,0. 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2008 m. programos 

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

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

Pagal Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodţio 31 d. ataskaitą Forma Nr. 2 

asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus – 3098,1 tūkst. Lt, asignavimų planas 

ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus – 3098,1 tūkst. Lt, gauti asignavimai kartu su 

įskaitytu specialiųjų programų lėšų likučiu – 2468,4 tūkst. Lt, kasinės išlaidos – 2470,1 tūkst. Lt, 

faktinės išlaidos – 2468,4 tūkst. Lt. 

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus, Buhalterinės apskaitos skyriuje sudarė 

3696,4 tūkst. Lt (3098,1 + 598,3), Biudţeto ir finansų skyriuje 3696,4 tūkst. Lt (2196,4 + 1500,0).            

2196,4 tūkst. Lt sudarė 1400,9 tūkst. Lt faktinis likutis, 795,5 tūkst. Lt kreditinis įsiskolinimas 

2008-01-01 (598,3 tūkst. Lt apmokėta 2008 m., 200,0 tūkst. Lt atitaisyta klaida). 
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Tikrinimo metu nustatyta, kad vadovaujantis Lietuvos bendrojo programavimo dokumento, 

Savivaldybės plėtros 2007–2013 m. strateginio plano, Savivaldybės tarybos patvirtintos 2008–   

2011 m. darbo programos prioritetais ir uţdaviniais, įgyvendinant rajone aplinkos kokybės gerinimo 

ir aplinkai daromos ţalos prevencijos priemones, buvo sprendţiamos nutekamojo vandens taršos 

problemos. Tam panaudota 968,8 tūkst. Lt Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

(toliau – SAARS) 2008 m. programos lėšų. 

Baigta rekonstruoti Voškonių nuotekų valykla – 397,8 tūkst. Lt. Baigti remontuoti     

Šlienavos – 131,2 tūkst. Lt, Ilgakiemio – 76,9 tūkst Lt ir Čekiškės – 107,5 tūkst. Lt nuotekų valymo 

įrenginiai. Remontuojami ir pertvarkomi Eţerėlio nuotekų valymo įrenginiai – 15,5 tūkst. Lt. 

Sutvarkyti Garliavos seniūnijos Vytauto ir Paţangos gatvių lietaus nutekamieji tinklai –           

141,6, tūkst. Lt. Įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai ir pasirašytos sutartys su rangovais Uţliedţių, 

Lapių ir Bubių valymo įrenginių rekonstrukcijos ir Kulautuvos miestelio Klevų, Gluosnių ir 

Jučionių gatvių kanalizacijos tinklų projektams parengti. Tai pat nenumatytai reikėjo likviduoti 

Kulautuvos vidurinės mokyklos avarinės taršos padarinius ir sutvarkyti mokyklos nuotekų sistemą – 

98,3 tūkst. Lt. 

Savivaldybės tarybos patvirtintai ilgalaikei rajono atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo 

programai įgyvendinti panaudota 479,7 tūkst. Lt SAARS programos lėšų: buvo sutvarkytos 

nelegalios sąvartos Rokų, Domeikavos, Vandţiogalos, Vilkijos, Uţliedţių, Neveronių ir Batniavos 

seniūnijose, rekreacinėse seniūnijų vietose sezono laikotarpiu pastatyta 70 buitinių atliekų 

konteinerių ir jų tuštinimas kainavo 112,2 tūkst. Lt. Gyvenamosios aplinkos tvarkai palaikyti prie 

daugiabučių namų ir pagelbėti gyventojams tvarkyti stambiagabarites ir specifines atliekas, nuolat 

apvaţiavimo būdu buvo renkamos šios atliekos – 190,0 tūkst. Lt. Toliau rengiami buitinių atliekų 

konteinerių aikštelių ţemės sklypų ribų planai seniūnijose – 126,9 tūkst. Lt. 

Domeikavos, Eţerėlio, Karmėlavos, Vilkijos, Vandţiogalos, Zapyškio, Kačerginės, 

Neveronių ir Uţliedţių seniūnijų bendro naudojimo teritorijose buvo vykdomi ţeldinių pertvarkos ir 

atsodinimo darbai. 

Buvo atliekama privaloma būsimųjų maudyklų Kulautuvos seniūnijos tvenkinio ir Vilkijos 

apylinkių seniūnijoje Dubysos vandens taršos stebėsena – 6,4 tūkst. Lt. Taip pat parengta, 

patvirtinta ir pradėta vykdyti viso rajono teritorijos aplinkos stebėsenos ilgalaikė programa –     

198,5 tūkst. Lt.  

Aplinkosaugos švietimui panaudota 62,2 tūkst. Lt SAARS programos lėšų.  

          VĮ Dubravos eksperimentinei mokomajai, VĮ Kauno miškų ir VĮ Šakių urėdijoms, 

įgyvendinusioms medţiojamų gyvūnų daromos ţalos miškui prevencijos priemones, buvo skirta 

38,0 tūkst. Lt. 
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           Rajono gyventojų sveikatos apsaugai ir sveikos gyvensenos propagavimo programoms rengti 

atskaityta 20 proc. 434,0 tūkst. Lt SAARS programos lėšų. 

            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. Skirtumas 174,8 tūkst. Lt. bus uţskaitytas kaip    

2009 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos. 

Per 2008 m. iš SAARS programos lėšų buvo rekonstruota Voškonių nuotekų valymo 

įrenginiai uţ 397,8 tūkst. Lt ir Kulautuvos vidurinės mokyklos nuotekų tinklai uţ 98,2 tūkst. Lt. 

Garliavos seniūnijos Vytauto g. lietaus nutekamųjų tinklų sistemai suprojektuoti ir rekonstruoti 

buvo skirta 141,6 tūkst. Lt. Iš viso buvo rekonstruota objektų uţ 637,6 tūkst. Lt, įsigyta ilgalaikio 

turto – materialinėms priemonėms aplinkosaugos veiklai vykdyti (nešiojamas kompiuteris) uţ       

6,6 tūkst. Lt, iš viso uţ 644,2 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 uţ 637,6 tūkst. Lt. 

 Pagal Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

2005 m. gruodţio 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. 

 Ekologo skyrius gautus asignavimus tikrai panaudojo pagal tikslinę jų paskirtį. 

Atkreipiame dėmesį, kad: 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodţio 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 tarnyba, vadovaudamasi 

Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtinta biudţeto sudarymo ir vykdymo tvarka. Pagal 8 p. 

reikalavimus einamaisiais biudţetiniais metais nepanaudotos specialiosios aplinkos apsaugos 



 5 

rėmimo programos lėšos naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms finansuoti. Pagal 12 p. 

reikalavimus Savivaldybės administracijos direktorius ir ekologas atsako uţ tikslinį aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą 

sąmatą ir pagal 14 p. reikalavimus Savivaldybės administracijos ekologas ir Buhalterinės apskaitos 

tarnyba atsako uţ specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų tvarkymą. 

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

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

programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudţeto sąskaitoje. Programos finansavimo 

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

rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis buvo laikomas ne atskiroje savivaldybės 

biudţeto sąskaitoje, bet Biudţeto ir finansų skyriaus biudţetinėje sąskaitoje Nr. 

LT727011700000130706 AB Ūkio banko Kauno filialas. 

Pagal minėto 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 iţdo 

sąskaitą, kurioje kaupiamos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Išieškotos lėšos 

naudojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems 

tikslams. 

Pagal minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas Specialiosios programos lėšos, 

nepanaudotos einamaisiais biudţetiniais 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. gruodţio 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 paţeidimus, prireikus paprašo savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 

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

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

nuostatas, išieškojimo. 
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Išvada: 

 

Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2008 m. programos 

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

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

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus – 3098,1 tūkst. Lt, (Taryboje netikslinta 

paskutinės įplaukos, patekusios į likučius) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant 

patikslinimus – 3098,1 tūkst. Lt, (Taryboje netikslinta paskutinės įplaukos, patekusios į likučius) 

gauti asignavimai kartu su įskaitytu specialiųjų programų lėšų likučiu – 2468,4 tūkst. Lt, kasinės 

išlaidos – 2470,1 tūkst. Lt, faktinės išlaidos – 2468,4 tūkst. Lt. 

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus, Buhalterinės apskaitos skyriuje sudarė 

3696,4 tūkst. Lt (3098,1 + 598,3), Biudţeto ir finansų skyriuje 3696,4 tūkst. Lt (2196,4 + 1500,0).            

2196,4 tūkst. Lt sudarė 1400,9 tūkst. Lt faktinis likutis, 795,5 tūkst. Lt kreditinis įsiskolinimas 

2008-01-01 (598,3 tūkst. Lt apmokėta 2008 m., 200,0 tūkst. Lt atitaisyta klaida). 

Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS lėšų likutis buvo laikomas ne atskiroje 

savivaldybės biudţeto sąskaitoje, bet Biudţeto ir finansų skyriaus biudţetinėje 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 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. Skirtumas 174,8 tūkst. Lt. bus uţskaitytas kaip    

2009 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos. 

 

Rekomendacijos: 

 

 1. 2008 m. per daug pervestą 174,8 tūkst. Lt Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiajai programai uţskaityti kaip 2009 m. pajamas. 

 2. SAARS programos lėšų likučiui atidaryti atskirą savivaldybės biudţeto sąskaitą iki 2009-

05-01. 

 3. Kauno rajono savivaldybės administracijoje SAARS programos lėšų likutį ir laikyti 

atskiroje Savivaldybės biudţeto sąskaitoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos savivaldybių 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nuostatos. 

 4. SAARS programos atliktų darbų aktus pristatyti į Savivaldybės administracijos 

buhalteriją apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodţio 20 d. 
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 5. Siūlome Tarybai tvirtinti patikslintą Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 2008 m. programos lėšų panaudojimo ataskaitą. Patikslintoje ataskaitoje 

pateikti duomenys atitinka faktišką lėšų panaudojimą. 

 6. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2009-03-23. Nesant galimybės 

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

prieţastis. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 

 

SUSIPAŢINAU: 

Savivaldybės ekologė       Giedrė Juknienė 


