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ATASKAITA  

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO  

2008 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO TIKRINIMO 

2009-03-24   Nr. 2-20 

Kaunas 

 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2008-03-10 pavedimu Nr. 1-16 

vyr. specialistė O. Štuopienė atliko Privatizavimo fondo (toliau tekste Fondas) lėšų panaudojimo 

tikrinimą. Tikrinimas atliktas ţinant Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos 

skyriaus vedėjui A. Pupalei. 

 Tikrinimo tikslas: Fondo 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos vertinimas. 

Tikrinimo apimtis: 2008 m. 

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

 Kauno rajono savivaldybės Privatizavimo fondo sudarymo ir jo panaudojimo tvarka 

patvirtinta Kauno rajono tarybos 2002 m. birţelio 13 d. sprendimu Nr. 64, Tarybos 2005 m. 

gruodţio 8 d. sprendimu Nr. TS-252 pakeisti tvarkos 3.4 ir 7 punktai.  

Fondo lėšų apskaita vedama Ūkio banko sąskaitoje Nr.LT987011700000130708. Apskaitą 

tvarko Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. 

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-08 sprendimu Nr. TS-252, 

Fondo lėšas pagal patvirtintą sąmatą įsakymu skiria Administracijos direktorius.  

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą vykdė ir privatizavimo 

fondo lėšų sąmatas ir lėšų panaudojimo ataskaitas sudarinėjo iki 2008-07-01 Ekonomikos skyriaus 

vyr. specialistė  R. Cibulskienė, nuo 2008-09-08  vyr. specialistė J. Hermanienė. 

Fondo 2008 m. pajamos 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-5 patvirtino 

Fondo 2008 m. lėšų sąmatą: likutį metų pradţioje 16523 Lt, 400000 Lt pajamų ir 416523 Lt išlaidų. 

Metų pabaigoje lėšų likučio nenumatė. 

  Fondo pajamų šaltiniai atitinka Tvarkoje numatytas sąlygas. 
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Fondas per 2008 m. gavo 11694 Lt, t.y. tik 3 proc. planuotų pajamų. Tai gautos pajamos uţ 

2006 m. išsimokėtinai parduotą ūkinį pastatą Linksmakalnio k. 2008 m. privatizavimo sandoriai 

neįvyko. 

Su likučiu metų pradţioje Fondo pajamos sudarė 28217 Lt. Ekonomikos skyrius panaudojo 

toje pačioje banko sąskaitoje buvusį Infrastruktūros lėšų likutį 14045 Lt. Iš viso nurodė 42262 Lt 

pajamų. Tarybos sprendimo projekte nurodė, kad tai „grąţintų ne pagal paskirtį naudotų 2006 m. 

fondo lėšų likutis“. 

  

Fondo 2008 m. išlaidos  

 Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 416523 Lt Fondo išlaidų.  

2008 m. iš viso padaryta 42153 Lt išlaidų, tai yra 10,1 proc. planuotų išlaidų.  

Vadovaujantis Privatizavimo fondo sudarymo ir naudojimo tvarka, lėšas, pagal patvirtintą 

Tarybos sąmatą, naudoti įsakymu skiria Administracijos direktorius. Per 2008 m. Administracijos 

direktoriaus įsakymais iš Fondo skirta ir panaudota 42153 Lt, iš to skaičiaus 13936 Lt – panaudotos 

infrastruktūros lėšos.  

Fondo lėšos panaudotos privatizavimo objektams ir Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiam turtui inventorizuoti ir teisiškai registruoti, ţemės sklypų dokumentams parengti – 

19861 Lt., ilgalaikiam turtui įsigyti – 22292 Lt.  

 

Išvada  

Fondas per 2008 m. gavo 11694 Lt, t.y. tik 3 proc. planuotų pajamų. Su likučiu metų pradţioje 

pajamos sudarė 28217 Lt. Ekonomikos skyrius panaudojo toje pačioje banko sąskaitoje buvusį 

Infrastruktūros lėšų likutį 14045 Lt. Iš viso nurodė 42262 Lt pajamų. Tarybos sprendimo projekte 

nurodė, kad tai „grąţintų ne pagal paskirtį naudotų 2006 m. fondo lėšų likutis“. 

Fondo lėšos panaudotos vadovaujantis Tarybos patvirtinta Privatizavimo fondo sudarymo ir 

panaudojimo tvarka. Skirta ir panaudota 42153 Lt, iš to skaičiaus 13936 Lt panaudotos 

infrastruktūros lėšos.  

2008-12-31 Fondo likučio nėra. Banko sąskaitos Nr.LT987011700000130708 likutis  

108,89 Lt priskirtinas infrastruktūros lėšų likučiui.  

 

Rekomendacija 

Grąţinti ne pagal paskirtį panaudotas infrastruktūros lėšas, 14045 Lt, arba klausimą dėl lėšų 

panaudojimo siūlyti spręsti Savivaldybės tarybai. 
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Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

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

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant prieţastis. 

 

 

Vyr. specialistė                                                                                                           O. Štuopienė                                                                                

Savivaldybės kontrolierė        V. M. Kruopienė 

SUSIPAŢINAU: 

Administracijos direktorius                                                                                        V. Bancevičius 

Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                                    A. Pupalė 

       


