
2009-09-03 IŠVADOS Nr. 2-49  3 PRIEDAS 

2008 M. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE 

VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITŲ VT-01 ir VT-02 ANALIZĖ 

 

1. NEFINANSINIS TURTAS 

 

Ilgalaikis turtas 

Savivaldybė pagal asignavimų valdytojų ir savivaldybės įmonių finansines ataskaitas 

ataskaitinių metų pradţioje turėjo 202754,49  tūkst. Lt likutinės vertės ilgalaikio materialiojo turto 

ir 1995,03 tūkst. Lt likutinės vertės ilgalaikio nematerialiojo turto, metų pabaigoje 219702,4 tūkst. 

Lt likutinės vertės ilgalaikio materialiojo turto ir 2420,3 tūkst. Lt likutinės vertės ilgalaikio 

nematerialiojo turto.  

Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-02 metinė ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė metų pradžioje 181467 tūkst. Lt, ilgalaikio nematerialiojo – 1989 tūkst. Lt, metų 

pabaigoje atitinkamai 182342 tūkst. Lt ir 2424 tūkst. Lt. 

Valstybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-01 metinė ilgalaikio materialiojo turto likutinė 

vertė metų pradžioje 61117 tūkst. Lt, nematerialiojo – 1 tūkst. Lt, metų pabaigoje atitinkamai 

60084 tūkst. Lt ir 0 tūkst. Lt.  

Išvados rengimo metu asignavimų valdytojai (išskyrus Kačerginės seniūniją ir Babtų 

gimnaziją) nustatytus neatitikimus pašalino, pateikė patikslintas ataskaitas.  

Kai kurių asignavimų valdytojų finansinėse ataskaitose nurodyta ilgalaikio turto likutinė 

vertė neatitinka nurodytą VT ataskaitose dėl to, kad: 

* Kelių ir transporto skyrius vadovaudamasis Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009-01-30 įsakymu Nr. DĮ-36 patvirtintų 

Paaiškinimų Savivaldybės turto metinei ataskaitai VT-02 pildyti 3. p., į ataskaitą įskaitė 

inventorizuotų ir teisiškai registruotų gatves ir kelius, kurių likutinė vertė – 22543 tūkst. Lt, ir kurie 

neperduoti seniūnijoms; 

* Alšėnų seniūnija laiku neuţpajamavo kompiuterinės įrangos ir 215 tūkst. Lt vertės 

gyvenamąsias patalpas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad asignavimų valdytojai gana daţnai ilgalaikį turtą, finansinį turtą 

ir įsipareigojimus neatidţiai paskirstė tarp VT ataskaitų eilučių – tai iškreipia turto struktūrą. 

 

Trumpalaikis turtas, medžiagos, pirktos prekės, skirtos perparduoti 

Savivaldybė pagal asignavimų valdytojų ir Savivaldybės įmonių finansines ataskaitas 

ataskaitinių metų pradţioje turėjo 13523,6 tūkst. Lt trumpalaikio turto, 385,4 tūkst. Lt medţiagų ir 

259,03 tūkst. Lt prekių, skirtų perparduoti, metų pabaigoje 17691,6 tūkst. Lt trumpalaikio turto, 289 
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tūkst. Lt medţiagų ir 185,4 tūkst. Lt prekių, skirtų perparduoti. Visi nustatyti neatitikimai pašalinti, 

pateiktos patikslintos ataskaitos.   

Savivaldybės turto ir valstybės turto 2008 m. ataskaitose trumpalaikis turtas 

nurodytas: 

* VT-02 ataskaitoje metų pradžioje 13381 tūkst. Lt, metų pabaigoje 17341  tūkst. Lt.  

* VT-01  ataskaitoje metų pradžioje 199  tūkst. Lt, metų pabaigoje 380 tūkst. Lt. 

Savivaldybės turto ir valstybės turto 2008 m. ataskaitose medžiagų ir pirktų prekių, 

skirtų perparduoti, likutis nurodytas: 

* VT-02 ataskaitoje metų pradžioje 381 ir 259 tūkst. Lt, metų pabaigoje 279 ir 156 

tūkst. Lt. 

* VT-01 ataskaitoje metų pradžioje 0 tūkst. Lt, metų pabaigoje 1 tūkst. Lt. 

Atkreiptinas dėmesys, kad trumpalaikio materialiojo turto vertė nurodyta Savivaldybės turto 

2008 m. ataskaitoje VT-02 ne visiškai parodo tinkamo naudoti trumpalaikio turto vertę, kadangi 

asignavimų valdytojai, daţniausiai švietimo įstaigos, ne laiku nurašo netinkamą naudoti trumpalaikį 

turtą, vadovėlius.  

 

2. FINANSINIS TURTAS 

Grynieji pinigai, paskolos 

Savivaldybė pagal Biudţeto ir finansų skyriaus, asignavimų valdytojų ir Savivaldybės 

įmonių finansines ataskaitas ataskaitinių metų pradţioje turėjo 2041,68  tūkst. Lt, metų pabaigoje – 

4751 tūkst. Lt grynųjų pinigų ir indėlių. Pinigines lėšas sudaro specialiųjų programų lėšos ir 

pavedimų lėšų sąskaitoje apskaitomos paramos lėšos, nepanaudotas biudţeto lėšų likutis, 

Savivaldybės įmonių turimi pinigai, gauti uţ parduotas prekes. Visi finansinėse ataskaitose nurodyti 

pinigai yra Savivaldybės nuosavybė. 

Pagal Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2008 m. 

ataskaitą forma Nr. 3 Savivaldybė ataskaitinių metų pradţioje buvo paėmusi 22373,5 tūkst. Lt, metų 

pabaigoje – 24674 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų, suteikusi garantijų ir paskolų nebuvo. 

Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta, kad: 

* Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 2044 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 4748 

tūkst. Lt grynųjų pinigų;  

* Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje buvo paėmusi 22374 tūkst. Lt ilgalaikių 

paskolų, metų pabaigoje – 24674 tūkst. Lt, tarp jų ilgalaikių – 23497 tūkst. Lt, trumpalaikių – 

1177 tūkst. Lt.  
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Akcijos ir kitas kapitalas 

Valstybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-01 metinė nurodyta, kad Savivaldybė metų 

pradžioje ir pabaigoje patikėjimo teise valdė valstybės finansinį turtą – 77 tūkst. Lt vertės 

akcijas. 

Kadangi nepateikti jokie dokumentai, įrodantys UAB „Revaksta“ akcijų realų egzistavimą ir 

vertę, Administracijos balanse akcijų vertė neatspindėta, negalime patvirtinti jų buvimą. 

Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta, kad Savivaldybė 

nuosavybės teise ataskaitinių metų pradžioje valdė 25119 tūkst. Lt vertės akcijas ir turėjo 648 

tūkst. Lt turtinį įnašą į viešųjų įstaigų kapitalą, metų pabaigoje atitinkamai 27764 tūkst. Lt ir 

648 tūkst. Lt.  

Savivaldybė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo steigėja, dalininkė arba savininkė 10 

viešųjų įstaigų. Dėl 2 viešųjų įstaigų steigimo Taryba 2008 m. priėmė sprendimus, tačiau faktiškai 

įstaigos neįsteigtos, nevykdo veiklos. Savivaldybė 100 proc. akcijų valdo 5 uţdarosiose akcinėse 

bendrovėse (Giraitės vandenys, Gabuva, Tvarkuva, Komunalinių paslaugų centras, Dezinfekcinė 

pagalba), dalį akcijų valdo 4 uţdarosiose akcinėse bendrovėse. Dalininkų įnašai viešosiose įstaigose 

ir Savivaldybės turimos uţdarųjų akcinių bendrovių akcijos yra Savivaldybės finansinis turtas. 

Ne visas Savivaldybės finansinis turtas atspindėtas Administracijos balanse. Neatspindėta 

turimos akcijos uţdarosiose akcinėse bendrovėse Kauno energija, Garliavos kryţkelė, įnašai 

viešosiose įstaigose Garliavos PSPC, Vilkijos PSPC, Pakaunės PSPC, Kauno apskrities ligoninės 

filialas Garliavos ligoninės, Priešgaisrinės saugos tarnybos, Kauno regiono atliekų tvarkymo centro. 

Administracijos balanse 2008-12-31 nurodyta 18308,3 tūkst. Lt finansinio turto: 1824,5 tūkst. Lt 

akcijos (Gabuva, Tvarkuva, Komunalinių paslaugų centras, Giraitės vandenys, Dezinfekcinė 

pagalba, Garliavos statyba), 183,8 tūkst. Lt įnašai viešosiose įstaigose (Domeikavos poilsio parkas, 

Kauno regiono turizmo informacijos centras, Kauno regiono plėtros agentūra, Greitosios medicinos 

pagalbos stotis). Savivaldybėje sukaupti ne visi dokumentai, įrodantys Savivaldybės nuosavybę į 

finansinį turtą. Nepateikti akcijų sertifikatai: UAB „Kauno energija“, UAB „Garliavos kryţkelė“. 

Nepateiktas viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centras dalininko paţymėjimas. Dėl 

minėtų prieţasčių kyla rizika, kad turtas gali būti prarastas. Administracija neįgyvendino 

rekomendacijos surinkti visus dokumentus, patvirtinančius Savivaldybės nuosavybės teisę į akcijas 

ir įnašus viešosiose įstaigose, duomenis nuolat atnaujinti. 

Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo (Ţin., Nr. 68-

1633) 10 str. nuostatomis, visuotinis dalininkų susirinkimas tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, 

kasmet per keturis mėnesius nuo VšĮ finansinių metų pabaigos įstaigos vadovas eiliniam 

visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir 

praėjusių metų įstaigos veiklos ataskaitą.  Įstatymo 13 str. nurodo, kad dalininkui išduodamas jo 
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įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Savivaldybė nedalyvavo dalininkų susirinkime tvirtinant VšĮ 

Kauno apskrities ligoninės filialas Garliavos ligoninė metinę finansinę atskaitomybę. 

Apie uţdarųjų akcinių bendrovių  „Garliavos kryţkelė“ ir „Revaksta“ finansines ataskaitas 

Administracija informacijos nepateikė. 

Kitos gautinos ir mokėtinos sumos 

Savivaldybė pagal asignavimų valdytojų ir savivaldybės įmonių finansines ataskaitas metų 

pradţioje turėjo debetinį įsiskolinimą, gautiną sumą, 663,8 tūkst. Lt, kreditinį įsiskolinimą, 

mokėtiną sumą, 12458 tūkst. Lt, metų pabaigoje atitinkamai – 531,2 tūkst. Lt ir 14381,9 tūkst. Lt. 

Visa mokėtina/gautina suma nurodyta asignavimų valdytojų finansinėse ataskaitose yra 

Savivaldybės turtas. 

Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta kad: 

* Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 652 tūkst. Lt, metų pabaigoje 527 

tūkst. Lt gautiną sumą.  

* Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 12431 tūkst. Lt, metų pabaigoje 

12317 tūkst. Lt mokėtiną sumą.  

Gautina suma pateikta ataskaitoje VT-02 nesutampa su finansinių ataskaitų duomenimis, 

kadangi Kelių ir transporto skyrius ataskaitoje nurodė tik skolą iš  biudţeto lėšų, motyvuodamas, 

kad dėl kelių fondo turi finansavimo sutartį, kuri pastoviai vykdoma. 

Atkreiptinas dėmesys, kad gautina/mokėtina suma nėra konsoliduojama. Asignavimų 

valdytojai finansinėse ataskaitose ir Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-02 metinė nurodė 

debetinį ir kreditinį įsiskolinimą vienas kitam. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone tokios skolos 

Savivaldybės turto ataskaitoje VT-02 neturėtų būti rodomos. Kai kurių asignavimų valdytojų 

debetinio ir kreditinio įsiskolinimo duomenys pateikti balanse ir Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 

ataskaitoje nesutampa dėl pavedimų (paramos) lėšų apskaitos. Vadovaujantis Labdaros ir paramos 

įstatymo nuostatomis paramos lėšų apskaita tvarkoma kaip pavedimų lėšų: 176 buhalterinėje 

sąskaitoje. Dėl to metų pabaigoje 176 sąskaitoje lieka kreditinis įsiskolinimas, kuris ir nurodomas 

balanse. Faktiškai tai ne skola, kurią reikės grąţinti, o gautas „kitas“ finansavimas. 

Ataskaitoje pateikta gautinos sumos ir įsipareigojimų sumos klaida neviršija maksimalios 

toleruotinos sumos, iki kurios neteisingi duomenys ataskaitoje gali būti pateikiami, tačiau dar 

priimtini. 

 

3. PASTEBĖJIMAI 

Savivaldybės ilgalaikio turto apskaita 

Pagal Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitą (forma Nr. 3-metinė) 

Savivaldybė metų pradţioje turėjo 401135,4  tūkst. Lt įsigijimo vertės, 204828,1  tūkst. Lt likutinės 
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vertės ilgalaikio turto, metų pabaigoje atitinkamai – 445471,9 tūkst. Lt ir 221995,0 tūkst. Lt. 2008 

m. įsigijo turto uţ 75922,2 tūkst. Lt, nurašė – 31392,7 tūkst. Lt, pardavė – 193,0 tūkst. Lt.   

Rengiant apyskaitą pokyčių duomenys nekonsoliduojami: pokyčiai sumuojami neįvertinant, 

kad dalį ilgalaikio turto Savivaldybės asignavimų valdytojai perduoda vienas kitam – todėl 

neatspindi tikros padėties.  

Pagal pateiktas ataskaitas VT-02 ir VT-01 Savivaldybėje metų pradţioje buvo  

180649+1988  tūkst. Lt likutinės vertės Savivaldybės ir 61344+12  tūkst. Lt likutinės vertės 

valstybės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto, metų pabaigoje atitinkamai 

181425+2424 tūkst. Lt ir 60088+0 tūkst. Lt.  

Pagal patikslintas (nustačius neatitikimus) ataskaitas VT-02 ir VT-01 Savivaldybėje metų 

pradţioje buvo 180649+1988 tūkst. Lt likutinės vertės Savivaldybės ir 61344+12 tūkst. Lt likutinės 

vertės valstybės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto, metų gale atitinkamai 

182342+2424  tūkst. Lt ir 60081+0 tūkst. Lt.  

Ataskaitų VT-01 ir VT-02 duomenys neatitinka 3 formos duomenis dėl to, kad statistinėse 

ataskaitose nurodomas ir Savivaldybės įmonių turtas.  

Ekonomikos skyrius funkcijos „vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, taip 

pat valdomo patikėjimo ar panaudos teisėmis turto faktinę apskaitą“ nevykdo. Prireikus kokių nors 

duomenų apie turtą surenka duomenis iš asignavimų valdytojų. Taip surinkus informaciją egzistuoja 

didelė klaidų tikimybė. Šiuo metu turi surinktus duomenis apie gyvenamąsias ir išnuomotas 

negyvenamąsias patalpas. Aiškina, kad neturi galimybių tvarkyti faktinę turto apskaitą, nes neturi 

turto apskaitos programos. Programos įsigijimo galimybės neaiškios. 

Remiantis atliktų auditų, vertinimų rezultatais Kontrolės ir audito tarnyba negali tvirtinti, 

kad visose 2008 m. audituotose įstaigose metinė turto inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis. 

Inventorizacijos komisijos nepareiškia nuomonės dėl nenaudojamo, netinkamo naudoti turto.  

Tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-365 patvirtintas nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti turto Kauno rajono savivaldybės pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašas. 

Pagal Savivaldybės Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitą (forma 

Nr. 3-metinė) Savivaldybėje nurašyta 31297 tūkst. Lt įsigijimo vertės ilgalaikio turto, parduota – 

193 tūkst. Lt, nematerialiojo nurašyta 95,7 tūkst. Lt.  Faktinė nurašyto turto vertė nesutampa su 

Apyskaitos (3 formos) pokyčių duomenimis, kadangi Apyskaitos duomenys nekonsoliduojami – 

sudedami asignavimų valdytojų pateikti duomenys. Asignavimų valdytojų apyskaitose nurodytas ir 

asignavimų valdytojų vienas kitam perduotas turtas. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu ilgalaikio 

materialiojo turto nurašyta suma ţenkliai išaugo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 



 6 

padidintos ilgalaikio turto vertės iki 1000 Lt. Todėl maţesnės vertės turtas iškeltas į trumpalaikio 

materialiojo turto sąskaitą. 

Pagal Ekonomikos skyriaus pateiktą informaciją nurašyta 565, 5 tūkst. Lt vertės 178 

ilgalaikio materialiojo turto vienetai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų auditų metu neteisėtų turto nurašymo atvejų nenustatyta.  

Inventorizacija yra prielaida finansinės atskaitomybės teisingumui. Apskaitos duomenys 

privalo būti pagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Vadovas įstatymų 

nustatyta tvarka atsako uţ inventorizacijos organizavimą, jos atlikimą laiku, inventorizavimo 

duomenų išsaugojimą, bei nustatytų trūkumų išieškojimą. Trūksta vidaus kontrolės turto apskaitos 

srityje. Remiantis atliktų auditų, vertinimų rezultatais Kontrolės ir audito tarnyba negali tvirtinti, 

kad visose 2008 m. audituotose įstaigose metinė turto inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis. 

Kartojasi eilė problemų, kurios buvo išsakytos atliekant auditą ankstesniais laikotarpiais.  

 

Savivaldybės nekilnojamojo turto teisinė registracija 

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo (Ţin.,1998, Nr. 54-1492; 2002,Nr.60-2412) 15 str. 4 dalimi, valstybei ir savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis registruotinas turtas turi būti teisės aktų nustatyta tvarka 

registruojamas viešuosiuose registruose. Vadovaujantis Ekonomikos skyriaus nuostatais, skyriui 

priskirta funkcija organizuoti turto valdymą (vykdyti turto faktinę apskaitą). 

Ne visas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas valdomas 

patikėjimo teise uţregistruotas viešajame registre. Apskaitos kiek yra nekilnojamojo turto objektų, 

kuriems privaloma teisinė registracija, kokiems objektams (kokiai daliai) teisinė registracija atlikta, 

kokiems neatlikta, koks lėšų poreikis Skyriuje nėra. Savivaldybėje yra apie 800 pastatų, iš kurių 

apie 600 gyvenamosios patalpos. 2008 m. įteisinta 45 pasatai, 12 km gatvių, techninė 

inventorizacija aplikta 43 km gatvių, įteisintas 2 kapinių ţemės sklypų naudojimas.  

Pagal Kelių ir transporto skyriaus pateiktą informaciją (3 priedas) Kauno rajono 

savivaldybėje yra apie 730 gatvių ir 615 vietinės reikšmės kelių. Iš viso apie 1345 turto objektų – 

inţinerinių statinių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perduota į seniūnijų balansus 230 (apie 17 

proc.) gatvių ir vietinės reikšmės kelių. Dalis techniškai inventorizuotų gatvių teisiškai 

neįregistruotos viešajame registre ir seniūnijoms neperduotos. Savivaldybės turto 2008 m. 

ataskaitoje VT-02 metinė atspindėta apie 21 proc. gatvių ir vietinės reikšmės kelių. Vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių techninei inventorizacijai ir teisinei registracijai 2008 m. panaudota 88 

tūkst. Lt, tarp jų: kelių prieţiūros ir plėtros programos – 65595 Lt, Savivaldybės biudţeto – 12028 
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Lt, privatizavimo fondo – 10000 Lt. Palyginti su ankstesniais metais bendras finansavimas vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių techninei inventorizacijai ir teisinei registracijai sumaţėjo 1,5 karto.  

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto kadastro matavimams, teisinės 

registracijos, ţemės sklypų dokumentams parengti 2008 m. iš privatizavimo fondo buvo numatyta 

271,52 tūkst. Lt, panaudota 19,86 tūkst. Lt, arba tik apie 7 proc. Pagrindinė prieţastis, dėl ko tiek 

maţai lėšų panaudota turto ir ţemės sklypų naudojimo įteisinimui, kad per 2008 m. į privatizavimo 

fondą gauta tik 3 proc. planuotų pajamų. 

Malonu paţymėti, kad neţiūrint kai kurių turto apskaitos trūkumų, turto ir ţemės sklypų  

naudojimo įteisinimo procesas Savivaldybėje vyksta. 

 

Savivaldybės nekilnojamojo turto privatizavimas  

Ekonomikos sk. rengia Savivaldybės privatizuojamų objektų sąrašą, kuriame nurodo: 

įmonės kodą ar nekilnojamojo turto identifikavimo kodą, objekto pavadinimą ir adresą, įstatinį 

kapitalą ar likutinę vertę, Savivaldybei tenkančių akcijų vertę, įmonės darbuotojų skaičių. Manome, 

kad būtų tikslinga nurodyti: Savivaldybės valdomų akcijų skaičių, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimą, kuriuo objektas įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą, gautą sumą 

pardavus objektą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 nutarimu Nr. 228 (su pakeitimais) patvirtintame 

Kauno rajono savivaldybės privatizavimo objektų sąraše įtraukta 21 objektas (1 priedas).  

Iš privatizavimo sandorių 2008 m. gauta 11694 Lt uţ ankstesniais laikotarpiais išsimokėtinai  

parduotus objektus. Per 2008 m. neprivatizuotas nei vienas Savivaldybės funkcijų vykdymui 

nereikalingas objektas, parengta viena privatizavimo programa. Į privatizavimo sąrašą pasiūlyta 

įtraukti 5 naujus objektus. Savivaldybėje nepakankamai skiriama dėmesio Savivaldybei 

nebereikalingo turto privatizavimui. 

 

Savivaldybės turto panauda 

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo 13 str. 2 dalimi sprendimą dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį priima 

Taryba arba jos įgaliota institucija, panaudos gavėjo pareiga apdrausti gautą turtą.  

Taryba 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-364 patvirtino Ekonomikos skyriaus parengtą Kauno 

rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašą. 

Turto panaudos sutartys pasirašomos su sveikatos prieţiūros VšĮ, UAB, kuriose 

savivaldybei priklauso 100 proc. akcijų, visuomeninėmis organizacijomis, VĮ „Plačiajuostis 

internetas“, Ţemėtvarkos skyriumi, policijos komisariatu.  

Per 2008 m. panaudos pagrindais suteikta 425 kv.m negyvenamųjų patalpų. 
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Visų duomenų apie įstatymo reikalavimo, apdrausti panaudai gautą turtą, laikymąsi Skyrius 

neturi. Skyriuje nesukurtos vidaus kontrolės procedūros uţtikrinančios Įstatymo reikalavimų 

laikymąsi.  

 

Savivaldybės turto nuoma 

Taryba 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-362 patvirtino Ekonomikos skyriaus parengtą Kauno 

rajono savivaldybės materialiojo (išskyrus gyvenamąsias patalpas, mokyklų valgyklas, vandens 

telkinius ir melioracijos įrengimus) nuomos konkurso tvarkos aprašą. 

2008 m. pradţioje Savivaldybė turėjo 1138 kv. m laisvų nuomotinų negyvenamųjų  patalpų. 

Per metus išnuomota 294 kv. m. Neišnaudojamos visos galimybės pajamoms uţdirbti ir patalpų 

išlaikymo išlaidoms sumaţinti. 

 

Gyvenamųjų patalpų (butų) apskaita 

Ekonomikos skyriaus duomenimis Savivaldybės asignavimų valdytojų balansuose 2008 m. 

pabaigoje buvo apskaityta 580 gyvenamosios patalpos.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-05 nutarimu Nr. 548 (su vėlesniais pakeitimais) 

Savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti skirta 698 tūkst. Lt. Nupirkti 3 butai ir 1 sodyba.   

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-24 nutarimu Nr. 386 (su vėlesniais pakeitimais) 

valstybės garantijoms nuomininkams, gyvenantiems grąţintuose gyvenamuosiuose namuose, jų 

dalyse, butuose, vykdyti skirta 5390 tūkst. Lt. Nupirkta 17 butų, 1 sodyba, išmokėtos 5 piniginės 

kompensacijos. Panaudota 3777 tūkst. Lt. 

Taryba 2008 m. priėmė sprendimus dėl Savivaldybės 8 gyvenamųjų patalpų privatizavimo 

lengvatinėmis sąlygomis. Uţ parduotas gyvenamąsias patalpas gauta 130690 Lt. 

Manevrinių gyvenamųjų patalpų fonde metų pradţioje buvo 27 gyvenamosios patalpos.  

Tarybos 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-368 manevrinis butų fondas panaikintas. Tarnybinių 

gyvenamųjų patalpų fonde yra 9 gyvenamosios patalpos, 431 kv.m bendro ploto. 

Asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąraše 2008-12-31 buvo įrašyta 385 šeimos, 

valstybės garantijų sąraše metų pabaigoje buvo įrašyta 19 nuomininkų šeimų. 

Ekonomikos skyriaus duomenimis Savivaldybėje yra 11 laisvų gyvenamųjų patalpų, iš kurių 

3 pripaţintos avarinėmis. Administracijos direktoriaus komisija yra apţiūrėjusi laisvas 

gyvenamąsias patalpas. Jos yra prastos būklės, neatlikus remonto jose gyventi negalima. 

 

Bešeimininkio turto apskaita 

Taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. TS-162 patvirtino Kauno rajono bešeimininkio turto 

apskaitymo ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašą. 
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Pagal Ekonomikos skyriaus pateiktą informaciją Savivaldybėje 2008 m. pabaigoje buvo 

ţinomi 34 turto objektai neturintys savininkų (arba savininkai neţinomi) ir, kuriems pradėtas 

įteisinimo procesas: skelbimai spaudoje, pateikti arba rengiami dokumentai teismui, rengiamos 

kadastrinių matavimų bylos. 2008 m. atsirado 4 objektų savininkai. 1 objektas, gyvenamasis namas 

Skretenų k., Vilkijos apyl. seniūnijoje, 2008 m. įteisintas. Duomenys nėra galutiniai, kadangi pagal 

asignavimų valdytojų pateiktą informaciją bešeimininkio turto buvo apie 130 objektų ir atliktų 

auditų metu nustatyta, kad Kulautuvos mokykla eksploatuoja neturintį savininko vandens bokštą, 

Garliavos vidurinė mokykla eksploatuoja bešeimininkį artezinį gręţinį. (2 priedas) 

Savivaldybės turto 2008 m. ataskaitoje VT-02 metinė bešeimininkis turtas, kurį faktiškai 

valdo Savivaldybė, neatspindėtas. 

Malonu paţymėti, kad bešeimininkio turto įteisinimo proceso mastas ţenkliai padidėjo. 

 

Trumpalaikio turto apskaita 

Pagal Savivaldybės Atsargų ir trumpalaikio turto materialiojo turto 2008 m. apyskaitą 

(forma Nr.4) Savivaldybė metų pradţioje turėjo 13028,6 tūkst. Lt vertės trumpalaikio materialiojo 

turto, metų pabaigoje –  17815,0 tūkst. Lt. 2008 m. įsigijo turto uţ 5183,7 tūkst. Lt, nurašė – 397,3 

tūkst. Lt. Trumpalaikio materialiojo turto įsigijimas ţenkliai išaugo – dėl pasikeitusių teisės aktų 

nuostatų dalis ilgalaikio turto perkelta į trumpalaikio turto sąskaitą. 

Rengiant apyskaitą pokyčių duomenys nekonsoliduojami: pokyčiai sumuojami neįvertinant, 

kad dalį trumpalaikio turto Savivaldybės asignavimų valdytojai perduoda vienas kitam. 

Pagal pateiktas ataskaitas VT-01 ir VT-02 Savivaldybėje metų pradţioje buvo 13377  tūkst. 

Lt vertės Savivaldybės ir 143 tūkst. Lt valstybės trumpalaikio turto, metų pabaigoje atitinkamai 

17324 tūkst. Lt ir 371 tūkst. Lt.  

Ataskaitos, nustačius neatitikimus patikslintos. 

Pagal patikslintas ataskaitas VT-01 ir VT-02 Savivaldybėje metų pradţioje buvo 13381 

tūkst. Lt vertės Savivaldybės ir 199 tūkst. Lt valstybės trumpalaikio turto, metų gale atitinkamai 

17341  tūkst. Lt ir 380 tūkst. Lt.  

Pagal Tarybos 2007-03-22 sprendimu Nr. TS-78 patvirtintą Kauno rajono savivaldybės turto 

pripaţinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo tvarkos aprašą trumpalaikis turtas nurašomas įstaigos vadovo įsakymu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų auditų metu neteisėtų turto nurašymo atvejų nenustatyta. 

 

Atsargų apskaita 

Pagal Savivaldybės Atsargų ir trumpalaikio turto materialiojo turto 2008 m. apyskaitą 

(forma Nr.4) Savivaldybė metų pradţioje turėjo 440,3 tūkst. Lt vertės atsargų, metų pabaigoje – 
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294,4 tūkst. Lt. 2008 m. įsigijo atsargų uţ 8250,3 tūkst. Lt, nurašė – 8396,2 tūkst. Lt. Didţiausią 

dalį sudaro maisto produktai, kuras, degalai ir ūkinės medţiagos ir raštinės reikmenys.  

Pagal Savivaldybės įmonių 2008 m. finansines ataskaitas, SĮ metų pradţioje turėjo 259 

tūkst. Lt vertės prekių, skirtų perparduoti, metų pabaigoje – 186 tūkst. Lt.  

Pagal patikslintą ataskaitą VT-02 Savivaldybėje metų pradţioje buvo 381 tūkst. Lt vertės 

atsargų ir 259 tūkst. Lt vertės prekių, skirtų perparduoti, metų pabaigoje atitinkamai 270 tūkst. Lt ir 

186 tūkst. Lt.  

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų auditų metu neteisėtų atsargų nurašymo atvejų nenustatyta. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                 Vida Marta Kruopienė 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                   Marija Pasiaurienė 


