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ATASKAITA 

DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ  

BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2008 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO TIKRINIMO  

 

2009-03-18      Nr. 2-11 

Kaunas 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės Vidos Martos Kruopienės 2009-03-12 pavedimu  

Nr. 1-18 kontrolierės pavaduotoja Marija Pasiaurienė atliko Specialiojo daugiabučių namų 

savininkų bendrijų rėmimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo tikrinimą. Tikrinimas atliktas ţinant 

Fondo tarybos pirmininkui Alfonsui Norkui. 

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

 Tikrinimo apimtis: 2008 m. 

 Tikrinimo metodai: perţiūrėta Fondo teisinė bazė, dokumentai. Taikytas ištisinis metodas. 

 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo (toliau Fondas) nuostatai 

patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodţio 19 d. sprendimu Nr. 113, patikslinti 

2005 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. TS-224. Tarybos 2008 m. balandţio 24 d. sprendimu           

Nr. TS-151 patvirtinta Fondo nuostatų nauja redakcija. Fondo steigėja – Kauno rajono taryba, 

buveinė Kauno rajono savivaldybė Savanorių pr. 371, Kaunas. Tarybos 2007-05-31 sprendimu    

Nr. TS-66 sudaryta Fondo taryba (patikslinta 2008-04-24 Nr. TS-152), susidedanti iš 7 asmenų. 

Fondo tarybos pirmininkas Tarybos narys A. Norkus. 

Sprendimus dėl Fondo lėšų panaudojimo priima Fondo taryba. Fondo lėšos laikomos Ūkio 

banke atidarytoje sąskaitoje LT347011700000130017, lėšų apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos 

skyrius. 

Fondo nuostatuose numatyti pajamų šaltiniai: Savivaldybės biudţeto lėšos, tikslinės 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto dotacijos savivaldybei, labdara, kitos lėšos.  
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Pateiktame Tarybos sprendimo projekte „Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų 

bendrijų rėmimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“ pateikti duomenys yra 

teisingi.  

Fondo 2008 m. pajamos 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-57 patvirtino Fondo 

2008 m. lėšų sąmatą: 20000 Lt pajamų ir 20000 Lt išlaidų. Fondo pajamos tik iš Kauno rajono 

savivaldybės biudţeto. Kitokių lėšų iš Fondo nuostatuose numatytų šaltinių Fondas negavo.  

Fondo 2007 m. išlaidos 

Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 20000 Lt Fondo išlaidų daugiabučių namų 

savininkų bendrijoms (toliau DNSB) remti. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 3 Fondo tarybos posėdţiai.                                   

 Fondo taryba svarstė 5 DNSB prašymus. Sprendimais paskirstė 20000 Lt Fondo lėšų – 4 

bendrijoms skyrė padengti apie 20 proc. išlaidų, susijusių su namo bendrojo naudojimo objektų 

atnaujinimu, ar energijos efektyvumo didinimu. Iš viso 2008 m. panaudota 20000 Lt Fondo lėšų.  

  Pastebėjimai  

Fondo taryba per 2008 m. gavo 10 prašymų iš 6 DNSB. Kai kurios bendrijos pateikė ne po 

vieną prašymą. Prie prašymų DNSB pateikia: bendrijos registravimo paţymėjimą, darbų sutartis, 

sąmatas, atliktų darbų aktus, sąskaitas, sumokėjimą įrodančius dokumentus ir kita. Nė viena 

bendrija nepateikė informacijos, ar negauna lėšų iš kitų šaltinių (valstybės subsidijų, skolinasi iš 

valstybės remiamų fondų), namo energetinio audito ataskaitos ir kita. 

Bendrijoms išsiųsta 10 laiškų apie galimybę skirti lėšų, dėl netiksliai nurodyto bendrovės 

pavadinimo, dėl visų dokumentų pateikimo. 

Pakartotinai atkreipiamas dėmesys, kad Fondo tarybos protokolai ir bendrovėms siunčiami 

laiškai neregistruojami, tik suteikiamas numeris, apţiūros aktai neregistruojami – nesilaikoma 

Dokumentų rengimo taisyklių ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų.  

Fondo taryba svarstė 5 DNSB prašymus. Fondo taryba sprendimais paskirstė 20000 Lt 

fondo lėšų – 4 bendrijoms skyrė padengti apie 20 proc. išlaidų, susijusių su namo bendrojo 

naudojimo objektų atnaujinimu, ar energijos efektyvumo didinimu.  

Vadovaujantis Fondo nuostatų 21 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 

22 d. sprendimo Nr.202 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 

savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos“ 2.5. p. bendrijoms  skirtos  lėšos  pagal  fondo  

tarybos sprendimus pervedamos  apmokant  sąskaitas  uţ  atliktus darbus ar paslaugas arba 

įgyjamas statybines medţiagas ar įrangą. Tai reiškia, kad DSNB lėšos negali būti pervedamos. 

Fondo taryba nesilaikė šio teisės aktų reikalavimo – pervedė lėšas DNSB „Vilniaus g. 4“, 

„Akacija“, „Vaišvydava-8“, iš viso 15800 Lt.  
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DSNB „Vaišvydava-8“ lėšos skirtos nesant apţiūros akto – nesilaikė Fondo nuostatų 17 p. 

reikalavimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad: 

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 202 2.3. p. nurodo, 

kad fondo  taryba,  atsiţvelgdama  į  fonde  turimas  (numatomas turėti)  lėšas  ir  bendrijų  pateiktų  

projektų  tikslingumą  ir ekonomiškumą, priima  sprendimą dėl paramos dydţio ir lėšų skyrimo,  

nustato bendrijų rėmimo eiliškumą ir apie tai paskelbia viešai. Fondo taryba nesilaikė šio 

reikalavimo nenustatė bendrijų rėmimo eiliškumo ir apie tai bei priimtus sprendimus nepaskelbė 

viešai. 

* Fondo taryba neįvykdė Kontrolieriaus tarnybos rekomendacijos Posėdţių protokolus, 

apţiūros aktus ir kitus dokumentus rengti ir apskaityti laikantis Dokumentų rengimo taisyklių ir 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų. 

 

Rekomendacijos 

1. Laikytis teisės aktų reikalavimo viešai skelbti Fondo tarybos priimtus sprendimus ir 

informaciją apie bendrijų rėmimo eiliškumą. 

2. Pakartotinai. Posėdţių protokolus, apţiūros aktus, siunčiamus laiškus ir kitus dokumentus 

rengti ir apskaityti 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. Sukurti vidaus kontrolės priemones ir procedūras, uţtikrinančias minėtų teisės aktų 

laikymąsi.   

 3. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2009-05-01. Nesant galimybės 

rekomendacijų įvykdyti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant prieţastis. 

 

 Išvada  

 2008 m. Fondo taryba sprendimais paskirstė ir panaudojo 20000 Lt Fondo lėšų. Dalis Fondo 

lėšų panaudota ne visai laikantis teisės aktų reikalavimų.  

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja                                                                Marija Pasiaurienė 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                    Vida Marta Kruopienė 

 

SUSIPAŢINAU: 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų  

rėmimo fondo tarybos pirmininkas                                                                           Alfonsas Norkus 


