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ĮŢANGA 

 

 

 Vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 m. veiklos planą ir 

Savivaldybės   kontrolierės   V. M. Kruopienės  2008-07-25   pavedimą   Nr.  1-26  vyr. specialistė        

N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono savivaldybės administracijos veiklos auditą kontroliuojamų 

UAB „Giraitės vandenys“, „Gabuva“ ir „Tvarkuva“ valdymo srityje. 

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 

Kaunas. Kauno rajono savivaldybės administracija yra biudţetinė įstaiga, adresas Savanorių pr. 

371, Kaunas, juridinio asmens kodas 188756386. Duomenys kaupiami VĮ Registrų centro Juridinių 

asmenų registre. 

 Audituojamas objektas – Kauno rajono savivaldybės administracija ir jos veikla 

kontroliuojamų UAB „Giraitės vandenys“, „Gabuva“ ir „Tvarkuva“ valdymo srityje. 

Audito tikslas – Savivaldybės administracijos veiklos vertinimas kontroliuojamų UAB 

„Giraitės vandenys“, „Gabuva“ ir „Tvarkuva“ valdymo srityje. Atkreipti dėmesį į rengiamus ir 

įgyvendinamus ilgalaikius investicinius projektus, skiriamų lėšų įsisavinimą. Analizuoti problemas, 

susidariusias valdant UAB „Giraitės vandenys“, „Gabuva“, ir „Tvarkuva“ perduotą turtą, ir įvertinti 

efektyvumo, taupumo ir rezultatyvumo poţiūriu. 

Audituojamas laikotarpis – 2006 m., 2007 m., 2008 m. 

Galimybė atlikti auditą: veiklos audito atlikimo patirtis ir įgūdţiai minimalūs, galimybės 

naudotis ekspertais ir konsultantais nėra. 

Audito metu buvo atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 
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* apklausos; 

* palyginamoji analizė;  

* pokalbiai; 

* dokumentų nagrinėjimas ir perţiūra. 

Šių procedūrų rezultatai pateikti atskiruose ataskaitos skyriuose. 

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi 

prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi. 

Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

 

 

AUDITUOJAMO SUBJEKTO VEIKLOS APLINKA 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos veiklos auditas atliekamas kontroliuojamų UAB 

„Giraitės vandenys“, „Gabuva“, ir „Tvarkuva“ valdymo srityje.  

Kauno rajono savivaldybė, kaip asignavimų valdytojas, vadovaujasi „Ne elektros energijos 

(šilumos tiekimo)“, „Nutekamojo vandens valymo“, „Vandens tiekimo“ programomis. 

Atsiţvelgiant į tai, kad Kauno rajono savivaldybė neturi tarnybos, kuri galėtų eksploatuoti 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektus bei teiktų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas vartotojams ir šias paslaugas organizuoja per esančius paslaugų teikėjus. Savivaldybės 

kontroliuojamų uţdarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ ir uţdarosios akcinės bendrovės 

„Gabuva“ bendrovių visos akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. Šiose bendrovėse 

susiformavusi ilgametė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo praktika leidţia nepertraukiamai teikti  

paslaugą gyventojams, paslaugos kokybė atitinka sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. 

UAB „Giraitės vandenys“ veiklos tikslai: vykdyti gamybą, organizuoti prekybą, teikti 

kokybiškas paslaugas siekiant pelno. Bendrovės pagrindinės ūkinės veiklos rūšys pagal 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: vandens rinkimas, valymas ir tiekimas; vandens 

surinkimas ir valymas; vandens tiekimas pramonės įmonėms; vandens tiekimas gyventojams; kitų, 

niekur kitur nepriskirtų inţinerinių statinių statyba; komunalinių nuotekų statinių statyba; kita, 

niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla; vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo 

sistemų įrengimas; kitos įrangos įrengimas; transportavimas vamzdynais; statybos ir inţinerinių 

statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma, inţinerinė-technologinė veikla; 

projektiniai – konstruktoriniai darbai; nuotekų valymas; kita valymo veikla; nuosavo arba 

nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; fizinės gerovės uţtikrinimo veikla.  

UAB „Gabuva“ veiklos tikslas – pelno siekimas; bendrovės veiklos pobūdis yra gamyba, 

prekyba ir paslaugų teikimas; pagrindinės bendrovės ūkinės veiklos rūšys: vandens tiekimas, 
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nuotekų šalinimas bei valymas; bendrovė gali uţsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, nurodyta 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Licencijuojamą arba įstatymų nustatyta tvarka vykdomą 

veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas licencijas (leidimus). 

UAB „Tvarkuva“ veiklos tikslas – pelno siekimas; bendrovės veiklos pobūdis yra gamyba, 

prekyba ir paslaugų teikimas; pagrindinės bendrovės ūkinės veiklos rūšys: nuotekų ir atliekų 

šalinimas, sanitarinių sąlygų uţtikrinimas ir panaši veikla, pastatų ir automobilių nuoma, ţemės 

darbai; bendrovė gali uţsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriuje. Licencijuojama veikla bus vykdoma tik gavus visus reikalingus dokumentus ir 

licencijas. 

 

 

AUDITO PROCESAS 

 

1. Kauno rajono savivaldybės administracija ir UAB „Giraitės vandenys“: 

* 2006 m. birţelio 13 d. pasirašė Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-530, pagal kurią 

asignavimų valdytojas, vadovaudamasis „Ne elektros energijos (šilumos tiekimo)“, „Nutekamojo 

vandens valymo“, „Vandens tiekimo“ programomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. 

kovo 16 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2006 metų biudţeto tvirtinimo“, 

skyrė finansavimo naudotojui šių biudţeto programų piniginių lėšų, o finansavimo naudotojas 

įsipareigojo lėšas priimti ir naudoti šioje sutartyje Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose 

teisės aktuose nustatyta tvarka. Šia sutartimi skiriamų piniginių lėšų naudojimo tikslinė paskirtis 

buvo subsidijos išlaidoms kompensuoti, numatytos vykdant savivaldybei priskirtąsias (ribotai 

savarankiškas) funkcijas, t. y. organizuojant šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų 

surinkimą ir valymą, taip pat pervedamos lėšos kapitalui formuoti bei kitų išlaidų einamiesiems 

tikslams finansavimas. 

Asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 2034,1 tūkst. Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – asignavimų 

valdytojui. Pagal 2006 m. gruodţio 29 d. Susitarimą Dėl 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. S-530 

pakeitimo Nr. S-1484 įsipareigojo skirti 2136,8 tūkst. Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Papildomoje sutartyje numatyta, 

„jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 



 4 

biudţeto lėšų apimtys“. Metų pabaigoje, t. y. 2006 m. gruodţio 29 d., biudţetinės lėšos buvo 

padidintos 102,7 tūkst. Lt. 

* 2007 m. balandţio 6 d. pasirašė Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-301, pagal kurią 

asignavimų valdytojas, vadovaudamasis programomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos      

2007 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2007 metų biudţeto 

tvirtinimo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 19 d. 

įsakymu Nr. ĮS-263 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo“, skyrė 

finansavimo naudotojui biudţeto programų piniginių lėšų, o finansavimo naudotojas įsipareigojo 

lėšas priimti ir naudoti sutartyje Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose 

nustatyta tvarka. 

Asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 1778613,94 Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – asignavimų 

valdytojui. 

2007 m. programų išlaidų sąmatos buvo patikslintos 2007 m. 12 mėn., nekeičiant bendros 

sumos. 

* 2008 m. balandţio 8 d. pasirašė Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-268, pagal kurią 

asignavimų valdytojas, vadovaudamasis programomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos       

2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2008 metų biudţeto 

tvirtinimo“, skyrė finansavimo naudotojui biudţeto programų piniginių lėšų, o finansavimo 

naudotojas įsipareigojo lėšas priimti ir naudoti sutartyje Lietuvos Respublikos įstatymuose bei 

kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 2464017,19 Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – asignavimų 

valdytojui. 

Pagal 2008 m. gruodţio 10 d. Susitarimą „Dėl 2008 m. balandţio 8 d. sutarties Nr. S-268 

pakeitimo Nr. S-1051“ įsipareigojo skirti 2056887,19 Lt biudţeto lėšų sutartyje nurodytų programų 

pagal pateiktą planuojamų detalų lėšų paskirstymą. Papildomoje sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 
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biudţeto lėšų apimtys“. Metų pabaigoje, t. y. 2008 m. gruodţio 10 d., biudţetinės lėšos buvo 

sumaţintos 407130,00 Lt. 

2. Kauno rajono savivaldybės administracija ir UAB „Gabuva“:  

* 2006 m. birţelio 13 d. pasirašė Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-531, pagal kurią 

asignavimų valdytojas vadovaudamasis programomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. 

kovo 16 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2006 metų biudţeto tvirtinimo“, 

skyrė finansavimo naudotojui biudţeto programų piniginių lėšų, o finansavimo naudotojas 

įsipareigojo lėšas priimti ir naudoti sutartyje Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 

Asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 1506,0 tūkst. Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – asignavimų 

valdytojui. 

Pagal 2006 m. gruodţio 29 d. Susitarimą „Dėl 2006 m. birţelio13 d. sutarties Nr. S-531 

pakeitimo“ Nr. S-1485 įsipareigojo skirti 1302,4 tūkst. Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Papildomoje sutartyje numatyta, 

„jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Metų pabaigoje, t. y. 2006 m. gruodţio 29 d., biudţetinės lėšos buvo 

sumaţintos 203,6 tūkst. Lt. 

* 2007 m. balandţio 11 d. pasirašė Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-308, pagal kurią 

asignavimų valdytojas, vadovaudamasis programomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos       

2007 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2007 metų biudţeto 

tvirtinimo“, skyrė finansavimo naudotojui biudţeto programų piniginių lėšų, o finansavimo 

naudotojas įsipareigojo lėšas priimti ir naudoti sutartyje Lietuvos Respublikos įstatymuose bei 

kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 1090890,59 Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – asignavimų 

valdytojui. 

2007 m. programų išlaidų sąmatos patikslintos 2007 m. 09 mėn., nekeičiant bendros sumos. 
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* 2008 m. balandţio 8 d. pasirašė Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-267, pagal kurią 

asignavimų valdytojas, vadovaudamasis programomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos       

2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2008 metų biudţeto 

tvirtinimo“, skyrė finansavimo naudotojui biudţeto programų pinigines lėšas, o finansavimo 

naudotojas įsipareigojo lėšas priimti ir naudoti sutartyje Lietuvos Respublikos įstatymuose bei 

kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 1313678,27 Lt biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų 

programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą. Sutartyje numatyta, „jeigu 

nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų 

valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų 

biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – asignavimų 

valdytojui. 

2008 m. programų išlaidų sąmatos patikslintos 2008 m. 12 mėn., nekeičiant bendros sumos. 

Veiklos audito metu buvo atliktas minėtų sutarčių valdymo ir įgyvendinimo auditas. Šiomis 

sutartimis skiriamų piniginių lėšų naudojimo tikslinė paskirtis yra subsidijos išlaidoms 

kompensuoti, numatytos vykdant Savivaldybei priskirtąsias valstybines funkcijas, t. y. 

organizuojant šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą, taip pat 

pervedamos lėšos kapitalui formuoti bei kitų išlaidų einamiesiems tikslams finansavimas. 

 

 

AUDITO REZULTATAI 

 

Subsidijų ir dotacijų apskaita UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Gabuva“ ir UAB 

„Tvarkuva“ patikrinta 2006 m. 2007 m. ir iš dalies 2008 m. Buvo atliktas Savivaldybės veiklos 

vertinimas kontroliuojamų UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Gabuva“ ir UAB „Tvarkuva“ valdymo 

srityje. Atkreiptas dėmesys į rengiamus ir įgyvendinamus ilgalaikius investicinius projektus, 

skiriamų lėšų įsisavinimą. Išanalizuotos problemos, susidariusios valdant UAB „Giraitės 

vandenys“, UAB „Gabuva“, ir UAB Tvarkuva“ perduotą turtą, ir įvertinta efektyvumo, taupumo ir 

rezultatyvumo poţiūriu. 

Kasmet Kauno rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyrius 

pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudţeto ir finansų skyriui kitų metų Statybos 

ir komunalinio ūkio skyriaus biudţeto išlaidų sąmatų projektą. Projektas būna parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais 

rajono komunalinio ūkio srityje ir kitais dokumentais: 
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* Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2006 m. liepos      

13 d. įstatymu Nr. X-764. 

* Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2006 m. liepos 13 d. įstatymu Nr. X-765. 

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d įsakymu              

Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos NH 44: 2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų 

nustatymas ir prieţiūra“ patvirtinimo“. 

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birţelio 16 d. nutarimu Nr. 761                  

„Dėl nacionaliniam saugumui uţtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas 

teikiančių įmonių sąrašo patvirtinimo“.  

* 2004 m. kovo 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 35 patvirtinta Kauno rajono 

savivaldybės 2004–2007 m. veiklos programa, kurioje numatyta sistemingai tvarkyti rajono 

vandentvarkos objektus. 

* 2006 m. rugpjūčio 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-176 „Dėl UAB „Giraitės 

vandenys“ centralizuotai teikiamos šilumos perskaičiuotų kainų patvirtinimo ir dėl Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2005 m. gruodţio 28 d. sprendimo Nr. TS-269 1 punkto pripaţinimo netekusiu 

galios“. 

* 2007 m. vasario 15 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-44 „Dėl sutikimo perimti 

turtą“. 

* 2007 m. geguţės 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-73 „Dėl UAB „Gabuva“ 

geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nustatymo, Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2004-10-12 sprendimo Nr. 178 pakeitimo ir Kauno rajono valdybos         

2000-03-22 sprendimo Nr. 145 pripaţinimo netekusiu galios“ ir kitais dokumentais. 

Šiais dokumentais yra nustatyti vis aukštesni reikalavimai geriamojo vandens kokybei, 

gyvenamosios aplinkos ir ţmonių sveikatos apsaugai nuo taršos, vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo objektų fizinei ir informacinei saugai ir kiti reikalavimai įpareigoja uţtikrinti jų vykdymą 

rajone. 

Biudţeto lėšų poreikis rajono komunalinio ūkio reikmėms yra planuojamas pagal pateiktas 

Savivaldybės kontroliuojamų uţdarųjų akcinių bendrovių paraiškas. Lėšų poreikis pagal kiekvieną 

objektą pateikiamas paraiškų prieduose. Išnagrinėjus, sudaromas bendras Statybos ir komunalinio 

ūkio skyriaus planuojamų asignavimų poreikis (be perduotų savivaldybėms valstybės funkcijų lėšų) 

pagal valstybės funkcijas ir ekonominę išlaidų klasifikaciją, ir pateikiamas prieduose. 

Biudţeto ir finansų skyrius suformuoja Savivaldybės biudţetą, kuris tvirtinamas 

Savivaldybės taryboje. Patvirtinus biudţetą, Kauno rajono savivaldybės administracija pasirašo 

finansavimo sutartis su kontroliuojamų uţdarųjų akcinių bendrovių administracija. 
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1. Savivaldybės veiklos vertinimas kontroliuojamos UAB „Tvarkuva“ valdymo srityje:  

* Kauno rajono savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-222 „Dėl UAB 

„Tvarkuva“ 2006 m. veiklos plano“ nusprendė skirti UAB „Tvarkuva“ 53897,27 Lt, kad bendrovė 

galėtų įvykdyti sprendimus pagal antstolės Sonatos Vaicekauskienės 2006 m. liepos 19 d. raginimą 

(vykdomoji byla Nr. 0114/06/00592) ir antstolio Mariaus Lekečinsko 2006 m. rugpjūčio 24 d. 

raginimą (vykdomoji byla Nr. 0022/06/09565), t. y. išmokėtų su darbo uţmokesčiu susijusias 

išmokas ir įpareigojo bendrovę skirtas lėšas grąţinti Savivaldybei iki 2009 m. Visa paskola iki 

2009-01-01 grąţinta. 

* Turtas parduotas UAB „Dzūtra“, kuri yra turtinio komplekso iš UAB „Tvarkuva“ 

nuomininkė. Turtinio komplekso nuomos sutartis Nr. 07/18 su UAB „Dzūtra“ buvo pasirašyta 

2007-08-31. 

 Turtas buvo parduotas pagal 2008-05-08 pirkimo ir pardavimo sutartį Nr. 08/27, perduotas 

pagal priėmimo ir perdavimo aktą. Pirkėjas uţ pardavėjo priėmimo ir perdavimo akte įvardytą turtą 

sumokėjo 2743,66 Lt ir PVM 493,86 Lt, iš viso 3237,52 Lt pagal 2008-05-08 PVM sąskaitą faktūrą 

Ser. TVA Nr. 0000272. Turtas buvo parduotas 2008-05-01 dienos likutine verte 2743,66 Lt ir dar 

PVM 493,86 Lt, iš viso 3237,52 Lt. Turtas parduotas pagal ankstesnį, t. y. 2007-02-28 Susitarimo 

dėl 2002 m. rugsėjo 20 d. nuomos sutarties Nr. 03-02-18-23903 02 - 18-239 nutraukimo Nr. S-198 

2.2 (f), punktą. 

* Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 14 d. 

įsakymą Nr. ĮS-1540 buvo paskirta iš SAARS programos lėšų 11960,00 Lt sumokėti uţ Miškinių 

sąvartyno teritorijos sutvarkymą. 2006-09-18 lėšos pervestos į UAB „Tvarkuva“ atsiskaitomąją 

sąskaitą LT28010042500041115 (įm. k. 160205263), AB Dnb NORD banke, b. k. 40100. 

 * Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 28 d. 

įsakymą Nr. ĮS-2024 buvo paskirta iš SAARS programos lėšų 1300,00 Lt sumokėti uţ Miškinių 

uţdaryto sąvartyno nuotekų laboratorinius tyrimus. 2006-12-07 lėšos pervestos į UAB „Tvarkuva“ 

atsiskaitomąją sąskaitą LT28010042500041115 (įm. k. 160205263), AB Dnb NORD banke, b. k. 

40100. 

 2006 m. finansinėje atskaitomybėje šios sumos neteisingai parodytos:  

* Pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimo pajamose ir pardavimo savikainoje. Turėjo būti 

parodyta finansinės ir investicinės veiklos pajamose ir sąnaudose 13260 Lt. 

 * 2006 m. gruodţio 31 d. balanso Aiškinamojo rašto 10 dalyje „Pajamos ir sąnaudos“ 

neteisingai parodytos pajamos uţ sąvartyno tvarkymą 16740 Lt. Turėjo būti nurodyta 3480 Lt, ir 

kad gautos pajamos iš SAARS programos lėšų 13260 Lt, t. y. tikslinė investicija. 

 * Finansinės veiklos rezultatų ataskaitoje pajamos uţ suteiktas paslaugas – sąvartynų 

tvarkymas 16740 Lt, turėjo būti parodyta 3480 Lt, likusios lėšos turėjo būti parodytos eilutėje 
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finansinė ir investicinė veikla, biudţeto lėšos eilutėje dotacijos ir subsidijos – 13260 Lt. Finansinėje 

atskaitomybėje buvo nuslėptos SAARS programos investicinės lėšos.  

 * UAB „Tvarkuva“ l. e. direktoriaus pareigas 2007-04-13 metiniame pranešime neteisingai 

nurodyta, kad 2006 m. pajamos gautos iš sąvartyno eksploatacijos – 16740 Lt, turėjo būti 3480 Lt, 

tarp jų neteisingai parodytos gautos SAARS programos lėšos 13260 Lt.  

 * Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birţelio 5 d. 

įsakymą Nr. ĮS-1161 buvo paskirta iš SAARS programos lėšų 32431,96 Lt sumokėti uţ Miškinių 

sąvartyno teritorijos sutvarkymą. 2007-06-20 lėšos pervestos į UAB „Tvarkuva“ atsiskaitomąją 

sąskaitą LT28010042500041115 (įm. k. 160205263), AB Dnb NORD banke, b. k. 40100. 

 * 2007 m. finansinėje atskaitomybėje ši suma neteisingai parodyta:  

* Pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimo pajamose ir pardavimo savikainoje, parodyta 

finansinės ir investicinės veiklos pajamose ir sąnaudose 27485 Lt, turėjo būti – 32432 Lt. 

 * 2007 m. gruodţio 31 d. balanso Aiškinamojo rašto 9 dalyje Pajamos ir sąnaudos parodyta 

pajamos uţ sąvartyno tvarkymą 27485 Lt, turėjo būti nurodyta, kad gautos pajamos iš SAARS 

programos lėšų 32432 Lt, t. y. tikslinė investicija. 

 * Finansinės veiklos rezultatų ataskaitoje pajamos uţ suteiktas paslaugas – sąvartynų 

tvarkymas 27485 Lt, turėjo būti parodyta eilutėje finansinė ir investicinė veikla, biudţeto lėšos 

eilutėje dotacijos ir subsidijos – 32431,96 Lt. Finansinėje atskaitomybėje buvo nuslėptos SAARS 

programos investicinės lėšos. 

 * Biudţeto ir SAARS (kitų) lėšų panaudojimo ataskaitoje nurodyta skirta lėšų sąvartyno 

eksploatavimui 27484,71 Lt, turėjo būti – 32431,96 Lt. 

 * UAB „Tvarkuva“ l. e. direktoriaus pareigas 2008-03-02 metiniame pranešime nurodyta, 

kad 2007 m. pajamas gavome iš sąvartyno tvarkymo – 27485 Lt, turėjo būti 32431,96 Lt ir iš 

SAARS programos lėšų. 

 2. Patikrinta UAB „Giraitės vandenys“ dotacijų ir subsidijų valdymas nuo 2006-01-01 iki 

2006-12-31 ir biudţeto lėšų panaudojimas per Statybos ir komunalinio ūkio skyrių. Buvo 

išanalizuotos sąmatos pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutartį Nr. S-530 ir pagal 2006 m. birţelio 13 d. 

sutarties Nr. S-530 pakeitimą 2006 m. gruodţio 29 d. Nr. S-1484 ir jų vykdymo ataskaitos. 

Nustatyta, kad: 

* kreditinis įsiskolinimas 2006-12-31 finansinėje atskaitomybėje parodytas 893613,94 Lt. 

Pagal 2006 m. birţelio 13 d. Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-530 turėjo būti finansuota 

2034,1 tūkst. Lt. Pagal 2006 m. gruodţio 29 d. Susitarimą Dėl 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. 

S-530 pakeitimo Nr. S-1484 pakeista į 2136,8 tūkst. Lt. Finansavimo sutartis padidinta 102,7 tūkst. 

Lt. Faktiškai gauta ir panaudota 1084511,00 Lt. Gauta ir panaudota maţiau 1052289,00 Lt. 

Parodytas kreditinis įsiskolinimas 893613,94 Lt. 
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Pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. S-530 pakeitimo 2006 m. gruodţio 29 d.             

Nr. S-1484 sąmatą 2006 m. padidinta (patikslinta):  

** subsidijos uţ šilumos energiją 102,7 tūkst. Lt;  

** Bubių nuotekų siurblinių remontas 16,8 tūkst. Lt;  

** Uţliedţių nuotekų siurblinės remontas 14,8 tūkst. Lt; 

** geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginių ir vandenvietės valdymo pastato 

įrengimas Sitkūnų k. 70,8 tūkst. Lt (naujai papildytas objektas); 

** gręţinio įrengimas ir vandens tiekimo sistemos montavimas Uţliedţių k. 39,6 tūkst. Lt. 

** gręţinio įrengimas ir vandens tiekimo sistemos montavimas Giraitės k. 42,4 tūkst. Lt. 

Be to, pirminėje finansavimo sutarties sąmatoje planuotų objektų remonto apimtys buvo 

sumaţintos, patikslintoje gruodţio mėn. 29 d. sąmatoje įtraukti finansuoti nauji papildomi objektai. 

Pagal Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 2009-02-24 paaiškinimą Nr. SD-467 įtraukti objektai, 

iškilus gamybiniam būtinumui, remontuoti vieną ar kitą objektą, kad būtų uţtikrinamas 

nepertraukiamas paslaugų teikimas rajone. 

UAB „Giraitės vandenys“ 2006 m. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaita pateikta 

Statybos ir komunalinio ūkio skyriui neinformatyvi, nėra duomenų, kiek turėjo būti skirta 

lėšų pagal sąmatą ir pagal patikslintą sąmatą. Taip pat nėra nurodyta, kiek laikotarpio 

pabaigoje negauta ir nepanaudota lėšų pagal Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį, koks liko 

kreditinis įsiskolinimas 2006-12-31, kiek buvo negauta ir dėl kokių prieţasčių. Kreditinis 

įsiskolinimas perkeltas į ateinančių metų programų sąmatą bendra suma, neiššifravus pagal 

atskirus objektus. Nenurodytos prieţastys, kodėl 2006 m. birţelio 13 d. Biudţetinių lėšų 

naudojimo sutarties Nr. S-530 finansavimo sąmatos suma buvo tikslinama 2006 m. gruodţio 29 d., 

iki tos dienos faktiškai visi darbai būna beveik atlikti. Nors ir buvo padidinta (patikslinta) 2006 m. 

gruodţio 29 d. finansavimo sąmata, nenurodant sąmatos padidinimo prieţasties, tačiau 2007 m. 

sausio 1 d. buvo paliktas kreditinis įsiskolinimas 893613,94 Lt. 

* UAB „Giraitės vandenys“ 2006 m. gruodţio 29 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija SAV 

Nr. 6666 iš UAB „Frenum“ įsigijo nuotekų tinklų valymo ir plovimo mašiną MAN 10.224 L uţ 

198000,00 Lt. Nors nebuvo gautas finansavimas iki 2007-01-01, tačiau kreditinis įsiskolinimas 

Savivaldybės biudţeto 198000,00 Lt padidėjo. 

* 2006 m. Lapių mstl. Barsūniškio g. vandentiekio tinklo remonto darbų atlikta uţ 

260000,00 Lt, nors finansuota 90836,00 Lt. Negavus finansavimo buvo atlikta darbų uţ      

169164,00 Lt,  paliktas biudţeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2007-01-01 – 169164 Lt. 

* 2006 m. geriamojo vandens valymo stoties statybos Čekiškės k. atlikta darbų uţ 

246135,93 Lt, nors finansuota 74016,00 Lt. Negavus finansavimo buvo atlikta darbų uţ      

172119,93 Lt. Šia suma Savivaldybės biudţete kreditinis įsiskolinimas 2007-01-01 padidėjo. Be to, 
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geriamojo vandens valymo stoties statybai buvo paliktas įsiskolinimas iš 2005 m. 70553,00 Lt, 

kuris buvo apmokėtas 2006 m. 

 Kreditinis įsiskolinimas buvo leidţiamas formuoti, nes nebuvo stabdomas remontas, 

kiti darbai. Buvo sudarinėjami ir pasirašomi papildomi susitarimai, nors prieš tai pasirašytos 

finansavimo sutartys buvo neįvykdytos. Niekur nebuvo aptarinėjama, ar tęsti remontus, kai 

nėra finansavimo. Nevykdomas finansavimo susitarimas, kad „jeigu nevykdomas 

Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų valdytojui 

neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų biudţeto lėšų 

apimtys“. 

 Kreditinis įsiskolinimas Savivaldybės biudţeto UAB „Giraitės vandenys“ parodytas 

893,6 tūkst. Lt, t. y. atlikta remonto darbų, negavus finansavimo.  

Formuojant ir tvirtinant Savivaldybės biudţetą neparodoma atskira eilute, kiek lėšų 

bus skiriama subsidijoms, dotacijoms UAB „Giraitės vandenys“, „Gabuva“, „Tvarkuva“. 

Pagal Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 2009-02-24 paaiškinimą Nr. SD-467 Biudţeto ir 

finansų skyrius išplėstinės informacijos neteikia. 

 Patikrinta UAB „Giraitės vandenys“ dotacijų ir subsidijų valdymas nuo 2007-01-01 iki 

2007-12-31 ir biudţeto lėšų panaudojimas per Statybos ir komunalinio ūkio skyrių. Buvo 

išanalizuotos sąmatos pagal 2007 m. balandţio 6 d. sutartį Nr. S-301 ir pagal 2007 m. balandţio 6 d. 

sutarties Nr. S-301 pakeistą priedą 2007 m. gruodţio mėn. ir jų vykdymo ataskaitos. 

 Nustatyta, kad: 

 Vandens tiekimo objektų remontui pagal 2007 m. balandţio 6 d. sutarties Nr. S-301 sąmatą 

finansavimas buvo nenumatytas, tačiau pagal 2007 m. 12 mėn. patikslintą sąmatą, papildomai skirta 

84376,00 Lt. 

 Gręţinio įrengimui ir vandens tiekimo sistemai montuoti Piepalių k. pagal 2007 m. 

balandţio 6 d. sutarties Nr. S-301 finansavimas buvo nenumatytas, tačiau pagal 2007 m. 12 mėn. 

patikslintą sąmatą, negavus finansavimo papildomai skirta 45624,00 Lt. 

 Gręţinio įrengimui ir vandens tiekimo sistemai montuoti Biliūnų k. lėšų pagal 2007 m. 

balandţio 6 d. sutarties Nr. S-301 buvo nenumatyta, tačiau pagal 2007 m. 12 mėn. patikslintą 

sąmatą papildomai skirta 37624,00 Lt, finansavimas negautas ir tai sumai paliktas kreditinis 

įsiskolinimas. 

 UAB „Giraitės vandenys“ 2007 m. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitoje nėra duomenų 

apie kreditinį įsiskolinimą kiek turėjo būti skirta lėšų pagal sąmatą ir pagal patikslintą sąmatą iš 

Savivaldybės biudţeto. Nenurodyta kiek laikotarpio pabaigoje negauta ir nepanaudota lėšų pagal 

Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį. Bendrovė kreditinį įsiskolinimą perkėlė į kitų metų sąmatą 

bendra suma, neiššifravo pagal atskirus objektus. Tarnybos nuomone, Biudţetinių lėšų naudojimo 
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ataskaita sudaryta neišsami ir neinformatyvi, nenurodoma Biudţetinių lėšų naudojimo sutarties 

neįvykdymo prieţastys ir konkretūs neįvykdyti darbai ir sumos. Nenurodytos prieţastys, kodėl   

2007 m. balandţio 6 d. Biudţetinių lėšų naudojimo sutarties Nr. S-301 finansavimo sąmatos sumos 

buvo tikslinamos 2007 m. gruodţio mėn., faktiškai iki tos dienos visi darbai būna beveik atlikti, 

sąmatos pakoreguotos, nenurodytos sąmatos koregavimo prieţastys. 2008 m. sausio 1 d. buvo 

paliktas kreditinis įsiskolinimas 231017,19 Lt. 

 Formuojant 2007 m. Savivaldybės biudţetą nebuvo nurodyta atskiromis eilutėmis, kiek 

skirta biudţeto lėšų subsidijoms UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Gabuva“. Be to, Savivaldybės 

biudţeto projektui paraiškos pateikiamos didesnės, o kai skiriama maţiau, tai vėl neaišku kuo 

remiantis atrenkami objektai, kurie bus remontuojami, ir ar bus įgyjamas turtas. Statybos ir 

komunalinio ūkio skyrius (asignavimų valdytojas) tai nekomentuoja. 

 3. Patikrinta UAB „Gabuva“ dotacijų ir subsidijų valdymas nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31 

ir biudţeto lėšų panaudojimas per Statybos ir komunalinio ūkio skyrių. Buvo išanalizuotos sąmatos 

pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutartį Nr. S-531 ir pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. S-531 

pakeitimą 2006 m. gruodţio 29 d. Nr. S-1485 ir jų vykdymo ataskaitos. 

 Nustatyta, kad:  

* UAB „Gabuva“ kreditinis įsiskolinimas 2006-12-31 parodytas finansinėje atskaitomybėje 

– 550390,59 Lt. Pagal 2006 m. birţelio 13 d. Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį Nr. S-531 turėjo 

būti finansuota 1506,0 tūkst. Lt. Pagal 2006 m. gruodţio 29 d. Susitarimą Dėl 2006 m. birţelio 13 d. 

sutarties Nr. S-531 pakeitimo Nr. S-1485 pakeista į 1302,4 tūkst. Lt, t. y. sumaţinta 203,6 tūkst. Lt. 

Gauta ir panaudota 450804,23 Lt, faktiškai gauta ir panaudota 535748,73 Lt su Garliavos 

nugeleţinimo stoties automatizavimo 84,9 tūkst. Lt. Bendrovės kreditinis įsiskolinimas 

parodytas 550390,59 Lt. Pagal Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 2009-02-24 paaiškinimą    

Nr. SD-467 darytina prielaida, kad nepagrįstai buvo pervestos lėšos 84,9 tūkst. Lt UAB „Gabuva“, 

kadangi šis objektas buvo apskaitomas ne UAB „Gabuva“, o Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 

balanse. 

 * 2006 m. subsidijos uţ nuotekų šalinimą ir valymą pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutarties 

Nr. S-531 pakeitimo sąmatą 2006 m. gruodţio 29 d. Nr. S-1485 sumaţintos nuo 661,0 tūkst. Lt iki 

134,0 tūkst. Lt, tai yra 527,0 tūkst. Lt. Sumaţintos subsidijos uţ vandens tiekimą 95,0 tūkst. Lt. 

 * 2006 m. padidinta:  

** nuotekų tinklo remontas Garliavoje S. Lozoraičio g. 222,0 tūkst. Lt, vandentiekio tinklo 

remontas Garliavoje, Ţaliojoje ir Liepų g. 80,0 tūkst. Lt;  

** lėšos uţ Garliavos vandens valymo stoties automatizavimą 85,4 tūkst. Lt; 

** subsidijos uţ šilumos energiją 11,0 tūkst. Lt; 

** kitos išlaidos einamiesiems tikslams 15,0 tūkst. Lt. 
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 * 2006 m. lėšos uţ Garliavos vandens valymo stoties automatizavimą 84944,50 Lt gautos ir 

panaudotos, tačiau neparodytos 2006 m. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitoje, todėl ši ataskaita 

yra neteisinga. 

 * Subsidijoms uţ nuotekų šalinimą ir valymą 2006 m. panaudota daugiau lėšų negu gauta 

11015,78 Lt. 

 * 2006 m. vandens kokybės gerinimo priemonėms įgyvendinti Garliavoje pagal sąmatą buvo 

skirta 250000,00 Lt. 2006 m. gautas ir panaudotas finansavimas 97062,70 Lt. Faktiškai negavus 

finansavimo atlikta darbų uţ 97917,00 Lt ir paliktas kreditinis įsiskolinimas.  

 * 2006 m. vandens tinklo remontui Garliavoje Ţaliojoje ir Liepų g. pagal patikslintą sąmatą 

buvo skirta 80000,00 Lt. Pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. S-531 sąmatą buvo neskirta lėšų, 

tačiau pagal 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. S-531 pakeitimą 2006 m. gruodţio 29 d.               

Nr. S-1485, buvo papildyta 80000,00 Lt ir finansavimas negautas. 

 UAB „Gabuva“ 2006 m. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitoje nėra duomenų, kiek turėjo 

būti skirta lėšų pagal sąmatą ir pagal patikslintą sąmatą. Nėra nurodyta laikotarpio pabaigoje kiek 

negauta finansavimo ir liko neįsisavinta lėšų pagal Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį. Nevykdoma 

finansavimo sutarties sąlyga „jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų 

prieţasčių asignavimų valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje 

nurodytų biudţeto lėšų apimtys“. Dėl šios prieţasties metų pabaigoje atsiranda Savivaldybės 

biudţeto kreditinis įsiskolinimas bendrovei. Kreditinis įsiskolinimas perkeltas į kitų metų sąmatą 

bendromis sumomis, neiššifravus pagal atskirus objektus. Tarnybos nuomone, UAB „Gabuva“ 

Biudţetinių lėšų naudojimo ataskaitą sudarė nepilnai ir neinformatyviai, nenurodė Biudţetinių lėšų 

naudojimo sutarties neįvykdymo prieţasčių ir konkrečių neįvykdytų darbų ir sumų. Nenurodytos 

prieţastys, kodėl 2006 m. birţelio 13 d. Biudţetinių lėšų naudojimo sutarties Nr. S-531 finansavimo 

sąmatos suma buvo patikslinta 2006 m. gruodţio 29 d., faktiškai visi darbai būna beveik atlikti. 

Susitarimu Dėl 2006 m. birţelio 13 d. sutarties Nr. S-531 pakeitimo Nr. S-1485 buvo sumaţinta nuo 

1506,0 tūkst. Lt iki 1302,4 tūkst. Lt t. y. 203,6 tūkst. Lt. Nors ir buvo sumaţinta 2006 m. 

gruodţio 29 d. finansavimo sąmata, nenurodant sąmatos sumaţinimo prieţasties, tačiau     

2007 m. sausio 1 d. buvo paliktas kreditinis įsiskolinimas 550390,59 Lt. 

 Toks finansavimo sutarčių pakeitimas rodo, kad metų pradţioje, tai yra sudarant 

Savivaldybės biudţetą, paraiškos dėl finansavimo yra padidinamos. Metų eigoje leidţiama 

disponuoti piniginėmis lėšomis, o be to, lyg ir nereikia pakeitimus derinti su steigėju (Savivaldybės 

taryba). 

 Patikrinta UAB „Gabuva“ dotacijų ir subsidijų valdymas nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 ir 

biudţeto lėšų panaudojimas per Statybos ir komunalinio ūkio skyrių. Buvo išanalizuotos sąmatos 
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pagal 2007 m. balandţio 11 d. sutartį Nr. S-308 ir pagal 2007 m. balandţio 11 d. sutarties Nr. S-308 

pakeitimą 2007 m. rugsėjo mėn. pakeistą priedą ir jų vykdymo ataskaitos. 

 Nustatyta kad: 

 * Artezinių gręţinių įrengimui Viršuţiglio k. pagal 2007 m. balandţio 11 d. sutarties         

Nr. S-308 sąmatą finansavimas buvo nenumatytas, tačiau pagal 2007 m. balandţio 11 d. sutarties 

Nr. S-308 pakeistą priedą, patikslintą 2007 m. 09 mėn., negavus finansavimo papildomai skirta 

120000,00 Lt ir 25000,00 Lt fekalinio siurblio su valdymo pultu sumontuoti. 

 UAB „Gabuva“ 2007 m. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitoje nėra duomenų, kiek turėjo 

būti skirta lėšų pagal sąmatą ir pagal patikslintą sąmatą. Nėra nurodyta kiek laikotarpio pabaigoje 

negauta ir nepanaudota lėšų pagal Biudţetinių lėšų naudojimo sutartį. Nevykdoma finansavimo 

sutarties sąlyga, kad „jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų 

prieţasčių asignavimų valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje 

nurodytų biudţeto lėšų apimtys“ ir formuojamas kreditinis įsiskolinimas. Kreditinis įsiskolinimas 

perkeltas į kitų metų sąmatą bendromis sumomis, neiššifravus pagal atskirus objektus. Tarnybos 

nuomone, bendrovės 2007 m. Biudţetinių lėšų naudojimo ataskaita sudaryta nepilnai ir 

neinformatyviai, nenurodoma Biudţetinių lėšų naudojimo sutarties neįvykdymo prieţastys ir 

konkretūs neįvykdyti darbai ir sumos. Nenurodytos prieţastys, kodėl 2007 m. balandţio 11 d. 

Biudţetinių lėšų naudojimo sutarties Nr. S-308 finansavimo sąmatos sumos 2007 m. rugsėjo mėn. 

buvo pakoreguotos 2007 m. programų išlaidų sąmatoje ir pasirašytos tik Statybos ir komunalinio 

ūkio skyriaus vedėjo Egidijaus Katiliaus ir vyr. buhalterės Audronės Bubnelienės, ir nesuderinta su 

Savivaldybės administracijos direktoriumi ir UAB „Gabuva“ vadovais. Buvo paliktas kreditinis 

įsiskolinimas 2008 m. sausio 1 d. 231778,27 Lt. 

Finansavimo sutarčių keitimas metų eigoje, rodo, kad formuojant Savivaldybės 

biudţetą nėra aptariama iš esmės visų objektų remontui reikalinga Savivaldybės biudţeto 

apimtis, todėl metų eigoje ir vykdomi pakeitimai.  

 4. Patikrinta UAB „Giraitės vandenys“ dotacijų ir subsidijų valdymas nuo 2006-01-01 iki 

2006-12-31 ir biudţeto lėšų panaudojimas per SAARS programos lėšas. 

 Nustatyta, kad: 

* Biudţeto ir SAARS (kitų) lėšų panaudojimo ataskaitoje 2006 m. gruodţio31 d. neteisingai 

parodyta, kad skirta lėšų iš biudţeto remonto, eksploatavimo ir kitoms išlaidoms kompensuoti    

3735 Lt, turėjo būti eilutėje iš SAARS programos lėšų. 

Bendrovė Biudţeto ir SAARS programos lėšų panaudojimo ataskaitą sudaro 

neinformatyviai. Buvo pareikalauta parengti papildomas iššifravimo lenteles, pagal kurias ir buvo 

padarytos auditoriaus lentelės. Biudţeto ir SAARS lėšų panaudojimo ataskaitos sudaromos tik 

gautiems ir panaudotiems pinigams. Kol pinigai nėra gauti, jie ir nerodomi, kad panaudoti. Apie 
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SAARS programos lėšų skyrimą ir panaudojimą Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio 

skyriuje nėra informacijos ir neparodyta 3 formoje, nesudaromas sąrašas panaudotų lėšų ir likusio 

neapmokėto kreditinio įsiskolinimo. SAARS programos lėšoms finansavimo sutartys nesudaromos. 

Tarnybos nuomone, finansavimo sutartis reikėtų sudaryti. Būtų matyti, kiek lėšų turėjo būti skirta ir 

kiek skirta, koks liko kreditinis įsiskolinimas. UAB „Giraitės vandenys“ turėtų pateikti SAARS 

programos lėšų išsamias finansavimo ir panaudojimo ataskaitas. 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu 

Nr. 543 su vėlesniais pakeitimais 79-1.6. p. reikalavimus „atsiskaitymas asignavimų valdytojui uţ 

biudţeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir asignavimų valdytojui 

pareikalavus buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindţiamas lėšų panaudojimas, sąrašo, 

kuriame pateikiami asignavimų valdytojo nustatyti duomenys, arba šių dokumentų kopijų 

pateikimas“. 

Pagal minėtų taisyklių nuorodą, Savivaldybės statybos ir komunalinio ūkio skyriaus 

prašymu bendrovės turėtų pateikti išsamias ataskaitas su patvirtinančiais dokumentais apie gautus 

asignavimus iš Savivaldybės biudţeto, SAARS programos ir kitų šaltinių. 

 Galima prielaida, kad lėšos tam pačiam remontuojamam ar rekonstruojamam objektui buvo 

skiriamos iš dviejų šaltinių t. y. iš Savivaldybės biudţeto ir iš SAARS programos, tai ir apskaitos 

duomenys galėtų būti suvestiniai. 

 5. Patikrinta UAB „Gabuva“ dotacijų ir subsidijų valdymas nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31 

ir biudţeto lėšų panaudojimas per SAARS programos lėšas. 

Bendrovė Biudţeto ir SAARS lėšų panaudojimo ataskaitą sudaro neinformatyviai. Buvo 

pareikalauta parengti papildomas iššifravimo lenteles, pagal kurias ir buvo padarytos auditoriaus 

lentelės. Biudţeto ir SAARS lėšų panaudojimo ataskaitos sudaromos tik gautiems ir panaudotiems 

pinigams. Kol pinigai nėra gauti, jie ir nerodomi, kad panaudoti. Apie SAARS programos lėšų 

skyrimą ir panaudojimą Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje nėra informacijos ir 

neparodyta 3 formoje, nesudaromas sąrašas panaudotų lėšų ir likusio neapmokėto kreditinio 

įsiskolinimo. SAARS programos lėšoms finansavimo sutartys nesudaromos. Tarnybos nuomone, 

finansavimo sutartis reikėtų sudaryti. Būtų matyti, kiek lėšų turėjo būti skirta ir kiek skirta, koks 

liko kreditinis įsiskolinimas. UAB „Gabuva“ turėtų pateikti SAARS programos lėšų išsamias 

finansavimo ir panaudojimo ataskaitas. 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu 

Nr. 543 su vėlesniais pakeitimais 79-1.6. p. reikalavimus „atsiskaitymas asignavimų valdytojui uţ 

biudţeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir asignavimų valdytojui 
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pareikalavus buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindţiamas lėšų panaudojimas, sąrašo, 

kuriame pateikiami asignavimų valdytojo nustatyti duomenys, arba šių dokumentų kopijų 

pateikimas“. 

 Darytina prielaida, kad lėšos tam pačiam remontuojamam ar rekonstruojamam objektui 

skiriamos iš abiejų šaltinių, t. y. iš biudţeto lėšų ir SAARS programos lėšų, t. y. duomenys galėtų 

būti taip pat suvestiniai, į tai reikėtų atkreipti Savivaldybės administracijos dėmesį. 

 6. UAB „Giraitės vandenys“ 2008 m. pagal pirmą biudţeto lėšų finansavimo sutartį buvo 

numatyta 2464017,19 Lt, pagal finansavimo sutarties pakeitimą buvo numatyta 2056887,19 Lt, 

sumaţinta 407130 Lt. Gauta asignavimų ir panaudota 891812,62 Lt. Parodytas kreditinis likutis 

2008-12-31 – 1139015,89 Lt. 

 7. UAB „Gabuva“ 2008 m. pagal biudţeto lėšų finansavimo sutartį buvo numatyta   

1313678,27 Lt. Gauta asignavimų ir panaudota 836229,14 Lt. Parodytas kreditinis likutis 

390300,88 Lt. 

 8. Patikrinta Kulautuvos gyvenvietės nuotekų magistralinių tinklų rekonstrukcija ir statyba, 

kuri buvo finansuojama iš SAARS programos ir biudţeto lėšų per Savivaldybės Statybos ir 

komunalinio ūkio skyrių. Statyba ir rekonstrukcija vyko nuo 2002 m. ir buvo baigta 2007 m. 

 Kauno rajono savivaldybės administracija 2002 m. rugpjūčio mėn. 14 d. pasirašė Statybos 

rangos sutartį Nr. 03-02-18-193 su UAB „Kamesta“, pagal kurią įsipareigojo atlikti Kauno rajono 

Kulautuvos gyvenvietės magistralinio nuotekų tinklo įrengimą uţ 244981,00 Lt. 2002 m. lapkričio 

mėn. darbai buvo atlikti ir apmokėti pagal sutartį. Pasirašytas 2002 m. lapkričio mėn. 29 d. 

Kulautuvos gyvenvietės magistralinio nuotekų tinklo įrengimo dalinis objekto pridavimo aktas. 

Komisija nutarė, kadangi objektas bus vykdomas toliau, uţkonservuoti šulinių dangčius, sutvarkyti 

mechanizmų laikymo aikštelės vietą. 2006 m. sausio 20 d. Kauno rajono savivaldybės 

administracija pasirašė su AB „Kauno ţemkasys“ Statybos rangos sutartį Nr. S-68, pagal kurią 

rangovas įsipareigojo atlikti objekto Kauno rajono Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginių 

statybos ir paleidimo – derinimo darbus uţ 2161909,42 Lt. Darbai buvo atlikti ir apmokėti pagal 

sutartį uţ 2150304,67 Lt. Sutarties suma sumaţinta, kadangi uţ 5055,12 Lt akcinei bendrovei 

„Vakarų skirstomieji tinklai“ sumokėjo uţsakovas, todėl šia uţsakovo sumokėta suma maţinama 

sutartyje numatyta galutinio atsiskaitymo su rangovu suma, 6549,63 Lt buvo nepanaudota. Į 

Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginių ir magistralinių nuotekų tinklų vertę neįtraukta 

nuotekų valyklos įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo paslaugos mokestis    

5055,12 Lt, kuris turėjo būti buhalterinėje apskaitoje įtrauktas į objekto vertę. Todėl objekto vertė 

buhalterinėje apskaitoje parodyta 2400340,76 Lt. Objekto pripaţinimo tinkamu naudoti 2007 m. 

rugpjūčio 10 d. akte nurodyta, kad objekto faktiška statybos kaina 2395285,67 Lt, t. y. neparodyta 

elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų mokestis 5055,12 Lt. 
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 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu „Dėl uţdarosios akcinės 

bendrovės „Giraitės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo nepiniginiais (turtiniais) įnašais ir naujos 

redakcijos įstatų tvirtinimo“ nusprendė padidinti uţdarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 

įstatinį kapitalą papildomais Kauno rajono savivaldybės nepiniginiais (turtiniais) įnašais: bendrovei 

perduodamo turto, esančio Kulautuvos mstl., Kulautuvos sen., Kauno r., verte 2073900 Lt (turto 

vertintojų nustatyta verte). 

 Kauno rajono savivaldybės administracija 2008 m. kovo 7 d. Ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo ir priėmimo aktu Nr. NV-03 perdavė uţdarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ 

bendrovės nuosavybėn Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį 

materialųjį turtą Kauno rajono Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginius ir magistralinius 

nuotekų tinklus verte, nustatyta turto vertintojo 2073900,00 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo ir priėmimo akte nurodyta, kad turto, esančio Kulautuvos mstl., būklė perdavimo metu 

labai gera.  

Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir paleidimo – derinimo darbų, nuotekų 

tinklų faktinės statybos išlaidos nuo 2002 m. iki 2007 m. pabaigos sudarė 2400340,76 Lt: 

1482300,59 Lt iš SAARS programos lėšų ir 918040,17 Lt iš biudţeto lėšų. Faktiškai iš SAARS 

programos lėšų buvo skirta 1544856,66 Lt, t. y. 62556,07 Lt (36995,07 + 25561,00) daugiau. Turtas 

įvertintas 388996,83 Lt maţiau negu buvo padarytos faktinės statybos išlaidos.  

2002 m. – 2007 m. buvo padarytos 62556,07 Lt faktinės išlaidos, bet neįtrauktos į 

Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir paleidimo – derinimo darbų, nuotekų tinklų 

faktines išlaidas, t. y. UAB „Giraitės vandenys“ sumokėjo 25561,00 Lt uţ Kulautuvos mstl. nuotekų 

tinklų remonto darbus ir į nuotekų valymo įrenginių statybos faktines išlaidas neįtraukė, nors ant 

atliktų darbų priėmimo akto nurodyta, kad objektas Kulautuvos miestelio nuotekų tinklų 

rekonstravimas (2003 m. gruodţio mėn. atliktų darbų priėmimo aktas) ir neatitinka Statybos ir 

komunalinio ūkio skyriaus 2009-02-24 paaiškinimą Nr. SD-467. Šios lėšos iš Gamtos apsaugos 

fondo 2003 m. buvo pervestos į Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus sąskaitą, o iš jos į UAB 

„Giraitės vandenys“ atsiskaitomąją sąskaitą. UAB „Giraitės vandenys“ šias lėšas įtraukė į remonto 

išlaidas. Perdavimo akte ši suma nenurodyta. Iš SAARS programos buvo sumokėta 36995,07 Lt uţ 

atliktus Kulautuvos mstl. magistralinių nuotekų tinklų prijungimo prie valyklos darbus ir 25561 Lt 

uţ remonto darbų vertę. Lėšos pervestos į UAB „Giraitės vandenys“ atsiskaitomąją sąskaitą. Lėšos 

neįtrauktos į Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir paleidimo derinimo darbų, 

nuotekų tinklų faktines išlaidas. Faktinės išlaidos turėtų būti ne 2400340,76 Lt, kaip parodyta 

buhalterinėje apskaitoje, bet 2462896,83 Lt, t. y. Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių 

statybos ir paleidimo – derinimo darbų, nuotekų tinklų faktinės išlaidos sumaţintos 36995,07 Lt ir 

25561,00 Lt remonto išlaidų sumomis. 2007 m. rugpjūčio 10 d. Kauno rajono Kulautuvos miestelio 



 18 

nuotekų valymo įrenginių ir magistralinių nuotekų tinklų pripaţinimo tinkamu naudoti akte 

neįtraukta elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 2006 m. išlaidos 5055,12 Lt ir 

magistralinių nuotekų tinklų prijungimo prie valyklos darbų išlaidos 36995,07 Lt ir remonto darbų 

išlaidos 25561,00 Lt. Iš viso į 2007 m. rugpjūčio 10 d. Pripaţinimo tinkamu naudoti aktą 

neįtraukta faktiškos statybos kainos 67611,19 Lt. Turtas įvertintas 388996,83 Lt       

(326440,76 + 36995,07 + 25561,00) maţiau negu faktinės statybos išlaidos.  

 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. 1K-405 redakcija) 22 p. reikalavimus, kad ilgalaikis turtas 

apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina (toliau vadinama – įsigijimo 

savikaina), kurią sudaro: pirkto ilgalaikio turto – įsigijimo dokumentuose nurodyta vertė, atėmus 

nuolaidas ir pridėjus akcizus, muitus, kitus mokesčius (pridėtinės vertės mokestis neįskaitomas tik 

šių taisyklių 7 punkte nurodytu atveju), turto pristatymo ne įstaigos transportu, montavimo ir kitos 

tiesiogiai ilgalaikiam turtui priskirtinos išlaidos iki jo atidavimo naudoti, biudţetinės įstaigos 

pastatyto arba pagaminto (sukurto) savo reikmėms ilgalaikio turto – faktinės jo statybos (įskaitant 

projektavimo) arba pagaminimo (sukūrimo) išlaidos. 

 Pagal minėtų taisyklių IX skyriaus „Išlaidos“ 260 p. reikalavimus šio skyriaus sąskaitos 

skirtos biudţetinės įstaigos faktinių išlaidų, patirtų vykdant išlaidų sąmatas ir įformintų ūkinės 

operacijos arba ūkinio įvykio turinį atitinkančiais dokumentais, apskaitai, įskaitant išlaidas pagal 

neapmokėtas kreditorių sąskaitas uţ pateiktas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus, 

apskaičiuotą, bet neišmokėtą darbo uţmokestį, stipendijas bei kitas išmokas ir išlaidas dėl valiutos 

kurso pasikeitimo įtakos. Pagal šių taisyklių 266 p. reikalavimus metų pabaigoje sąskaitos 20 

„Išlaidos įstaigai išlaikyti“ ir 21 „Kitos išlaidos“ uţdaromos: jos kredituojamos faktinių išlaidų 

(ataskaitinių metų pradţioje buvusio likučio ir apskaitytų per ataskaitinius metus) sumomis, 

kurioms padengti buvo gautos ir panaudotos lėšos, ir šiomis sumomis debetuojama sąskaita 230 

„Finansavimas iš biudţeto“ arba 232 „Finansavimas iš kitų šaltinių“. Nebaigtos statybos ir 

ilgalaikio turto kūrimo faktinės išlaidos, įtrauktos į darbų perdavimo – priėmimo aktus, metų 

pabaigoje taip pat nurašomos šiame punkte nustatyta tvarka. Pagal 267 p. reikalavimus nenurašytą 

faktinių išlaidų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro kreditorinis įsiskolinimas, nepanaudotos 

atsargos, nebaigtos statybos išlaidos, kurios nebuvo įtrauktos į atliktus darbus, ir kitos nenurašytos 

sumos. 

 Turto vertė nepagrįstai sumaţinta 326440,76 Lt, 36995,07 Lt ir 25561,00 Lt (remonto 

darbai), iš viso 388996,83 Lt. Buhalterinėje apskaitoje Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių 

statybos vertė parodyta 2400340,76 Lt, turėjo būti 2462896,83 Lt, kartu su magistralinių nuotekų 

tinklų prijungimo prie valyklos darbų verte 36995,07 Lt ir ilgalaikio turto remonto verte      
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25561,00 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu Savivaldybės administracija 

UAB „Giraitės vandenys“ perdavė turto vertintojo nustatyta verte – 2073900,00 Lt, skirtumą       

326440,76 Lt nepagrįstai nurašė į išlaidas ir 36995,07 Lt ir 25561,00 Lt nepadidino ilgalaikio turto 

vertės ir taip pat nurašė į išlaidas. 

 Sukurto turto vertė buvo apskaitoma nuo pripaţinimo tinkamu naudoti Akto surašymo datos 

2007 m. rugpjūčio 10 d. iki 2008 m. balandţio 1d. Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje. Statybos 

ir komunalinio ūkio skyriaus Išlaidų sąmatų vykdymo balanse buvo skaičiuojamas ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas nuo 2007 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2008 m. balandţio 1 d. Per minėtą laikotarpį buvo 

priskaičiuota 65510,76 Lt ilgalaikio turto nusidėvėjimo, šia suma buvo sumaţinta ilgalaikio turto 

vertė ir sumaţintos UAB „Giraitės vandenys“ sąnaudos. 

 Kulautuvos nuotekų valymo įrenginių vertė iki turto vertinimo dienos, t. y. 2007-11-30 turto 

vertintojams vertinti perduota 2372264,72 Lt, minus nusidėvėjimas 28076,04 Lt. Iki perdavimo 

datos 2008-03-07 nusidėvėjimas išaugo 37434,72 Lt ir sudarė iš viso 65510,76 Lt. Faktiškos 

išlaidos turėjo būti 2462896,83 Lt. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus buhalterijoje išlaidos 

parodytos 2400340,76 Lt ir 36995,07 Lt neparodytos išlaidos magistralinių nuotekų tinklų 

prijungimo prie valyklos darbų ir remonto išlaidos 25561,00 Lt. Turto vertintojų buvo įvertinta 

2073900,00 Lt, t. y. 388996,83 Lt atėmus nusidėvėjimą 65510,76 Lt, t. y. 323486,07 Lt maţiau. 

Sukurto ilgalaikio turto visos pozicijos buvo įvertintos ţymiai maţiau negu padarytos faktinės 

išlaidos, nors Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akte nurodyta, kad turto, esančio 

Kulautuvos mstl., būklė perdavimo metu labai gera. Kodėl ilgalaikis materialusis turtas buvo 

įvertintas ţymiai maţesne verte Statybos ir komunalinio ūkio skyrius nekomentuoja, 

nekomentuoja, kodėl taip ilgai buvo neperduotas turtas ir kodėl Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendime Nr. TS-21 nebuvo nurodyta faktinės turto statybos 

išlaidos. 

 Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymą 2003 m. 

gruodţio 11 d. Nr. IX-1889 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nauja redakcija 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo su vėlesniais pakeitimais 45 straipsnio 5 d. 

nuostatas „jei didinant bendrovės įstatinį kapitalą akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos 

nepiniginiu įnašu, įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, 

reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka“. Pagal šio įstatymo 7 d. nuostatas akcijų, 

kurios apmokamos nepiniginiu įnašu, nominalių verčių suma negali būti didesnė uţ turto vertinimo 

ataskaitoje nurodytą nepiniginio įnašo vertę. Pagal šio įstatymo 10 d. nuostatas akcijos laikomos 

apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visą akcijų 

pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) bendrovės 

nuosavybėn.  
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Kauno rajono Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių ir magistralinių nuotekų tinklų 

statybos vertė sudarė 2462896,83 Lt, buhalterinėje apskaitoje parodyta 2400340,76 Lt, maţiau 

36995,07 Lt ir 25561,00 Lt. Nepriklausomi turto vertintojai iki 2007-11-30 minėtą ilgalaikį 

materialųjį turtą įvertino ţymiai maţiau, tai yra 388996,83 Lt minus nusidėvėjimą iki 2007-11-30 

28076,04 Lt, iš viso 360920,79 Lt. Kiekviena perduodamo ilgalaikio materialaus turto pozicija 

nepriklausomų turto vertintojų buvo įvertinta daug maţiau negu buvo padaryta faktinių išlaidų. 

Statinio techninę prieţiūrą vykdė techninis priţiūrėtojas V. Binkis, t. y. laikinai pasamdytas 

darbuotojas. 

 Kauno rajono savivaldybės administracija 2006-01-20 pasirašė ir buvo uţsakovas Statybos 

rangos sutarties Nr. S-68 dėl Kauno rajono Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos 

ir paleidimo – derinimo darbų. Pagal Statybos rangos sutarties 8 p. uţsakovas įsipareigojo apţiūrėti 

ir priimti rangovo atliktą darbą, pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 darbo dienas po jų 

gavimo arba pateikti defektinį aktą dėl pastebėtų trūkumų, nukrypimo nuo projekto, sutarties 

sąlygų, standartų ar kitų reikalavimų. Nekokybiškai atliktų darbų aktą turėjo surašyti uţsakovo 

atstovas, asmuo, vykdantis statybos darbų techninę prieţiūrą, projekto autorinės prieţiūros 

vykdytojas ir, jei yra galimybė, kita šalis, sudaryta iš uţsakovo parinkto specialisto bei rangovo ar 

jo atstovo. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti aktą, sprendţiama pagal specialisto išvadą. 

Kauno rajono savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyrius nors ir vykdė tokią didelę statybą, 

savo nuolatinio techninio priţiūrėtojo neturėjo. Techninis priţiūrėtojas buvo laikinai pasamdytas 

antraeilėms pareigoms. Tarnybos nuomone, būtų tikslinga vykstant didelėms statyboms skyriuje 

turėti savo nuolat dirbantį techninį priţiūrėtoją. 

 UAB „Giraitės vandenys“ septynis mėnesius neteisėtai eksploatavo Kulautuvos nuotekų 

valymo įrenginius, kadangi šie įrenginiai buvo Kauno rajono savivaldybės Statybos ir komunalinio 

ūkio skyriaus ilgalaikis materialus turtas ir šį turtą galėjo eksploatuoti tik Statybos ir komunalinio 

ūkio skyrius. 

 Pagal Kauno rajono savivaldybės 2008 m. kovo 7 d. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo 

ir priėmimo aktą Nr. NV-03 UAB „Giraitės vandenys“ buvo neperduotas vienas autosavivartis 

GAZ – 3302 – 094 uţ 53277 Lt. Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir paleidimo – 

derinimo darbų, nuotekų tinklų 2007 m. faktinių išlaidų apskaičiavime autosavivartis GAZ – 3302 – 

094 uţ 53277,00 Lt yra įtrauktas atskira eilute. Pagal esamus dokumentus negalime nustatyti, ar iš 

viso autosavivartis GAZ 3302 – 094 buvo perduotas UAB „Giraitės vandenys“. 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-21 

aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad 2007 m. baigti Kulautuvos miestelio nuotekų valymo 

įrenginių statybos darbai. Komisija, sudaryta Kauno apskrities viršininko 2006 m. gruodţio 22 d. 

įsakymu Nr. V-536, apţiūrėjo ir pripaţino Kulautuvos nuotekų valymo įrenginius tinkamais naudoti 
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(2007-08-10 pripaţinimo tinkamu naudoti aktas). Turtas inventorizuotas ir įregistruotas Kauno 

rajono savivaldybės vardu valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. 

 Atsiţvelgiant į tai, kad Savivaldybė neturi tarnybos, kuri galėtų eksploatuoti nuotekų 

tvarkymo objektus ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir jų teikimą organizuoja per 

esančius paslaugų teikėjus, siūloma Kulautuvos miestelio objektus perduoti Savivaldybės 

kontroliuojamai uţdarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ (bendrovės visos akcijos 

nuosavybės teise priklauso Savivaldybei), kuri teikia šias paslaugas ir kurios aptarnaujamoje 

teritorijoje yra nurodytas objektas. Aiškinamajame rašte rašoma, kad manoma, kad bendrovėje 

susiformavusi ilgametė nuotekų tvarkymo praktika leis uţtikrinti nepertraukiamą paslaugos teikimą 

gyventojams, paslaugos kokybė atitiks sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tarybai 

siūloma didinti uţdarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ įstatinį kapitalą papildomais 

Savivaldybės nepiniginiais (turtiniais) įnašais iš viso 2073900 Lt. 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-21 

aiškinamajame rašte nerašoma, kad faktinės Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir 

paleidimo – derinimo darbų, nuotekų tinklų išlaidos sudarė 2462896,83 Lt, buhalterinėje apskaitoje 

parodyta 2400340,76 Lt tai yra 36995,07 Lt ir 25561,00 Lt maţiau. Perduota UAB               

„Giraitės vandenys“ tik 2073900 Lt verte nepiniginio įnašo ilgalaikis materialusis turtas. 

Aiškinamajame rašte nenurodoma Savivaldybės tarybai, kur ir kokiu dokumentu buvo nurašytos 

likusios 388996,83 Lt (tarp jų 65510,76 Lt sudarė nusidėvėjimas iki 2008-03-07) nepagrįstos 

perdavimo dokumentais išlaidos ir šios išlaidos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus buhalterijoje 

buvo nurašytos tiesiai į išlaidas be pagrindţiamų dokumentų. Pagal Lietuvos Respublikos 

Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 12 straipsnio Ūkinių operacijų ir 

ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas 1 d. nuostatas nurodoma, kad visos ūkinės operacijos ir 

ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą 

atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems 

pasibaigus ar įvykus; 2 dalies nuostatas ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti 

pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindţiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių 

apskaitos dokumentais. 

 Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje netinkamai vedama forma Nr. 3 

Paţyma apie atliktų darbų vertę, kuri turi būti vedama pagal visus finansavimo šaltinius ir 

visas statybos rangos sutartis nuo statybos pradţios. Joje turi būti išskirta statybos 

montavimo darbų vertė ir kitų išlaidų vertė. Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje forma    

Nr. 3 buvo vedama tik pagal atskiras Statybos rangos sutartis nesujungiant visas sutartis į 

vieną visumą. 
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 Pagal pasirašytas finansavimo sutartis su UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Gabuva“ 

piniginės lėšos iš Kauno rajono savivaldybės biudţetinės sąskaitos AB Ūkio bankas 

LT557011700000130706 buvo pervedamos į Savivaldybės statybos ir komunalinio ūkio 

skyriaus AB Dnb NORD banko biudţetinę sąskaitą LT514010042500070092, o iš šios 

sąskaitos Statybos ir komunalinio ūkio skyrius – asignavimų valdytojas į UAB „Giraitės 

vandenys“ AB Dnb NORD banko sąskaitą LT104010042500071800 ir į UAB „Gabuva“ AB 

Hansa banko sąskaitą LT367300010002276677, UAB „Tvarkuva“ AB Dnb NORD banko 

sąskaitą LT284010042500041115. 

 

AUDITO IŠVADOS 

 

Kauno rajono savivaldybės administracija valdymą kontroliuojamų UAB „Giraitės 

vandenys“, „Gabuva“, ir „Tvarkuva“ atlieka, pasirašydama finansavimo sutartis. Visose 

pasirašytose sutartyse buvo nurodomas punktas, kad asignavimų valdytojas įsipareigojo skirti 

biudţeto lėšų iš sutartyje nurodytų programų pagal pateiktą planuojamą detalų lėšų paskirstymą, 

nuoroda, „jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių 

asignavimų valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje 

nurodytų biudţeto lėšų apimtys“. Vykdymas pavestas Statybos ir komunalinio ūkio skyriui – 

asignavimų valdytojui. UAB „Giraitės vandenys“ metų pabaigoje t. y. 2006 m. gruodţio 29 d. 

biudţetinės lėšos buvo padidintos 102,7 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas 2006 m. parodytas 

893,6 tūkst. Lt. Formuojant Savivaldybės biudţetą neparodoma, kad lėšos bus skiriamos 

subsidijoms, dotacijoms UAB „Giraitės vandenys“, „Gabuva“, „Tvarkuva“. 

Nors Savivaldybės biudţetas 2006 m., 2007 m., 2008 m. nebuvo vykdomas, kreditinis 

įsiskolinimas buvo leidţiamas formuoti, nes nebuvo stabdomas remontas, kiti darbai. Buvo 

sudarinėjami ir pasirašomi papildomi susitarimai, nors prieš tai pasirašytos finansavimo 

sutartys buvo neįvykdytos. Niekur nebuvo aptarinėjama, ar tęsti remontą, kai nėra 

finansavimo. 

 Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitose 2006 m., 2007 m., 2008 m. nėra duomenų kiek 

turėjo būti skirta lėšų pagal sąmatas ir pagal patikslintas sąmatas. Taip pat nėra nurodyta, 

kiek laikotarpio pabaigoje negauta ir nepanaudota lėšų pagal Biudţetinių lėšų naudojimo 

sutartis, koks liko kreditinis įsiskolinimas, kiek buvo negauta finansavimo ir dėl kokių 

prieţasčių. Kreditinis įsiskolinimas perkeltas į ateinančių metų sąmatas bendromis sumomis, 

neiššifravus pagal atskirus objektus. Galima prielaida, kad Biudţetinių lėšų panaudojimo 

ataskaitos sudarytos neišsamiai ir neinformatyviai, nenurodoma Biudţetinių lėšų naudojimo 

sutarties neįvykdymo prieţastys, konkretūs neįvykdyti darbai ir sumos. 
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Finansavimo sutarčių keitimas per metus, rodo, kad sudarant Savivaldybės biudţetą 

nėra aptariama iš esmės visų objektų remontui reikalinga biudţeto apimtis, todėl metų eigoje 

ir vykdomi pakeitimai.  

Finansavimo sutartys iš SAARS programos skiriamoms lėšoms nesudaromos, 

Tarnybos nuomone reikėtų sudaryti šias sutartis. 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2008 m. kovo 7 d. Ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo ir priėmimo aktu Nr. NV-03 perdavė uţdarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ 

bendrovės nuosavybėn Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį 

materialųjį turtą Kauno rajono Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginius ir magistralinius 

nuotekų tinklus turto vertintojo nustatyta verte 2073900,00 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo ir priėmimo akte nurodyta, kad turto, esančio Kulautuvos mstl., būklė perdavimo metu 

labai gera. Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir paleidimo bei derinimo darbų, 

nuotekų tinklų faktinės statybos išlaidos nuo 2002 m. iki 2007 m. pabaigos sudarė 2400340,76 Lt: 

1482300,59 Lt iš SAARS programos lėšų ir 918040,17 Lt iš biudţeto lėšų. Faktiškai iš SAARS 

programos lėšų buvo skirta 1544856,66 Lt, tai yra 36995,07 Lt ir 25561,00 Lt daugiau. Turtas 

įvertintas 388996,76 Lt maţiau negu buvo padarytos faktinės statybos išlaidos. Buvo sumokėta iš 

SAARS programos 36995,07 Lt uţ atliktus Kulautuvos mstl. magistralinių nuotekų tinklų 

prijungimo prie valyklos darbus ir 25561,00 Lt uţ remonto darbus. Lėšos pervestos į UAB „Giraitės 

vandenys“ atsiskaitomąją sąskaitą. Lėšos neįtrauktos į Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių 

statybos ir paleidimo derinimo darbų, nuotekų tinklų faktines išlaidas, todėl faktinės išlaidos turėtų 

būti ne 2400340,76 Lt, kaip parodyta buhalterinėje apskaitoje, bet 2462896,83 Lt. Todėl 

Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos, paleidimo ir derinimo darbų, nuotekų tinklų 

faktinės išlaidos sumaţintos 36995,07 Lt ir 25561,00 Lt. 2007 m. rugpjūčio 10 d. Kauno rajono 

Kulautuvos miestelio nuotekų valymo įrenginių ir magistralinių nuotekų tinklų pripaţinimo tinkamu 

naudoti akte neįtraukta elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 2006 m. išlaidos      

5055,12 Lt ir magistralinių nuotekų tinklų prijungimo prie valyklos darbų išlaidos 36995,07 Lt ir 

25561,00 Lt remonto darbai. Iš viso į 2007 m. rugpjūčio 10 d. Pripaţinimo tinkamu naudoti 

aktą neįtraukta faktiška statybos kaina 67611,19 Lt. Turtas įvertintas 388996,83 Lt 

(326440,76 + 36995,07 + 25561,00) maţiau negu buvo padarytos faktinės statybos išlaidos.  

Turto vertė nepagrįstai sumaţinta 326440,76 Lt ir 36995,07 Lt ir 25561,00 Lt nepadidinta, iš 

viso 388996,83 Lt. Buhalterinėje apskaitoje Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos 

vertė parodyta 2400340,76 Lt, turėjo būti 2462896,83 Lt, kartu su magistralinių nuotekų tinklų 

prijungimo prie valyklos darbų verte ir remonto 25561,00 Lt verte. Ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo ir priėmimo aktu perduota UAB „Giraitės vandenys“ turto vertintojo nustatyta verte – 
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2073900,00 Lt, skirtumas 326440,76 Lt nepagrįstai nurašytas į išlaidas ir 36995,07 Lt ir     

25561,00 Lt nepadidinta ilgalaikio turto vertė, kurios taip pat nurašytos į išlaidas. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės 2008 m. kovo 7 d. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo 

ir priėmimo aktą Nr. NV-03 buvo neperduotas vienas autosavivartis GAZ – 3302 – 094 uţ 53277 

Lt. Kulautuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių statybos ir paleidimo – derinimo darbų, nuotekų 

tinklų 2007 m. faktinių išlaidų apskaičiavime autosavivartis GAZ – 3302 – 094 uţ 53277,00 Lt yra 

įtrauktas atskira eilute. Turto vertintojas nevertino. Pagal esamus dokumentus negalima nustatyti, ar 

iš viso autosavivartis GAZ – 3302 – 094 buvo perduotas UAB „Giraitės vandenys“. 

Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje netinkamai vedama forma Nr. 3 Paţyma 

apie atliktų darbų vertę, kuri turi būti vedama pagal visus finansavimo šaltinius ir visas statybos 

rangos sutartis nuo statybos pradţios. Joje turi būti išskirta statybos montavimo darbų vertė ir kitų 

išlaidų vertė. Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje forma Nr. 3 buvo vedama tik pagal atskiras 

Statybos rangos sutartis nesujungiant visas sutartis į vieną visumą. 

 Komisija, sudaryta ir patvirtinta Kauno apskrities viršininko 2006 m. gruodţio 22 d. 

įsakymu Nr. V-536, 2007 m. rugpjūčio 10 d. Statinio pripaţinimo tinkamu naudoti aktu, apţiūrėjo ir 

pripaţino Kulautuvos nuotekų valymo įrenginius tinkamais naudoti. Statybos vertė objekto 

pripaţinimo tinkamu naudoti metu – 2400340,76 Lt. Tarnybos nuomone, statybos vertė turėjo 

būti didesnė, t. y. 2462896,83 Lt su 36995,07 Lt magistralinių nuotekų tinklų prijungimo prie 

valyklos darbų verte ir 25561,00 Lt remonto verte. Turtas inventorizuotas ir įregistruotas Kauno 

rajono savivaldybės vardu valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. 2007 m. lapkričio 30 d. 

naujai pastatytas ilgalaikis turtas buvo įvertintas nepriklausomų turto vertintojų 2073900 Lt. Iki 

turto vertinimo dienos (2007 m. lapkričio 30 d.) objekto likutinė vertė 2372264,72 Lt, t. y. buvo 

skaičiuotas nusidėvėjimas nuo rugsėjo mėnesio. 

 UAB „Tvarkuva“ 2006 m. Finansinės veiklos rezultatų ataskaitoje neteisingai 

parodyta pajamos uţ suteiktas paslaugas – sąvartynų tvarkymas 16740 Lt, turėjo būti parodyta 3480 

Lt, likusios lėšos turėjo būti parodytos eilutėje finansinė ir investicinė veikla, biudţeto lėšos eilutėje 

dotacijos ir subsidijos – 13260 Lt. Finansinėje atskaitomybėje buvo nuslėptos SAARS investicinės 

lėšos.  

 UAB „Tvarkuva“ 2007 m. Biudţeto ir SAARS (kitų) lėšų panaudojimo ataskaitoje 

neteisingai nurodyta skirta lėšų sąvartyno eksploatavimui 27484,71 Lt, turėjo būti – 32431,96 Lt. 

 UAB „Tvarkuva“ l. e. p. direktoriaus 2008-03-02 metiniame pranešime neteisingai 

nurodyta, kad 2007 m. pajamas gavome iš sąvartyno tvarkymo – 27485 Lt, turėjo būti 32431,96 Lt 

ir iš SAARS programos lėšų. 

 Neefektyvus biudţeto lėšų naudojimas UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Gabuva“ neskatina 

siekti dirbti pelningai. 
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Pagal pasirašytas finansavimo sutartis su UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Gabuva“ 

piniginės lėšos iš Kauno rajono savivaldybės biudţetinės sąskaitos AB Ūkio bankas 

LT557011700000130706 buvo pervedamos į Savivaldybės statybos ir komunalinio ūkio 

skyriaus AB Dnb NORD banko biudţetinę sąskaitą LT514010042500070092, o iš šios 

sąskaitos Statybos ir komunalinio ūkio skyrius – asignavimų valdytojas į UAB „Giraitės 

vandenys“ AB Dnb NORD banko sąskaitą LT104010042500071800 ir į UAB „Gabuva“       

AB Hansa banko sąskaitą LT367300010002276677, UAB „Tvarkuva“ AB Dnb NORD banko 

sąskaitą LT284010042500041115. 

 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Remiantis veiklos audito metu nustatytais faktais, rekomenduojame: 

1. Kauno rajono savivaldybės administracijai grieţtai laikytis finansavimo sutartyse 

nurodyto punkto, kad „jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų 

prieţasčių asignavimų valdytojui neskiriami planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje 

nurodytų biudţeto lėšų apimtys“. 

2. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitas sudaryti ne tik metines, bet ir kas pusmetį, kad 

galima būtų patikslinti, jeigu nevykdomas Savivaldybės biudţeto pajamų planas, ar atsirado kitos 

prieţastys. 

            3. Biudţeto lėšų panaudojimo ataskaitas sudaryti išsamias ir informatyvias, įvedant grafą 

„pagal patvirtintą sąmatą“ ir kreditinis įsiskolinimas likęs ateinančių metų sausio 1 d. 

            4. Kreditinį įsiskolinimą ateinančių metų sausio 1 d. perkelti ne bendra suma, bet iššifruoti 

pagal atskirus objektus. 

           5. Savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriui rinkti informaciją apie SAARS 

programos lėšų skyrimą ir panaudojimą ir rodyti formoje Nr. 3 kaip finansavimo šaltinį ir sekti, kad 

nebūtų dubliuojama. 

            6. Informuoti Savivaldybės tarybą apie naujos statybos Kulautuvos miestelio nuotekų 

valymo objekto, perduoto Savivaldybės kontroliuojamai uţdarajai akcinei bendrovei „Giraitės 

vandenys“ vertės 388996,83 Lt (bendrovės visos akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei) 

sumaţinimą. Paaiškinti, kodėl turto vertintojas naujai pastatytą objektą įvertino daug maţiau t. y. 

388996,83 Lt negu buvo padarytos faktinės išlaidos. 

            7. Prašome dėl naujai pastatyto objekto (labai geros būklės) vertės, kreiptis į kitą 

nepriklausomą turto vertintoją, kad naujas pastatytas objektas būtų objektyviau įvertintas iki turto 

pripaţinimo tinkamu naudoti dienos, t. y. atsiţvelgiant į visas padarytas faktines išlaidas. 
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            8. UAB „Tvarkuva“ 2006 m. ir 2007 m. finansinės atskaitomybės formose ištaisyti klaidas, 

surašant buhalterines paţymas. 

            9. Pateikti informaciją su patvirtinančiais dokumentais, kam perduotas autosavivartis       

GAZ - 3302 - 094 uţ 53277 Lt. 

            10. Teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti bendrovių statomų ir rekonstruojamų objektų 

sąrašus, siūlyti nustatyti kasmetinius prioritetus. 

            11. Siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui įvertinti Statybos ir komunalinio ūkio 

skyriaus – asignavimų valdytojo veiklą, kad 2006 m., 2007 m. 2008 m. nevykdė finansavimo 

sutartyse su UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Gabuva“ nurodytos sąlygos, t. y. „jeigu nevykdomas 

Savivaldybės biudţeto pajamų planas arba dėl kitų prieţasčių asignavimų valdytojui neskiriami 

planiniai asignavimai, atitinkamai maţinamos sutartyje nurodytų biudţeto lėšų apimtys“, 

nekontroliavo UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Gabuva“ veiklos metų eigoje ir dėl šios prieţasties, 

leido sudaryti Savivaldybės biudţeto kreditinį įsiskolinimą metų pabaigoje: 2006-12-31 – 

1444004,53 Lt, 2007-12-31 – 462795,46 Lt, 2008-12-31 – 1529316,77 Lt. Be to, 2006 m., negavus 

finansavimo, metų pabaigoje t. y. 2006-12-29 UAB „Giraitės vandenys“ įsigijo nuotekų tinklų 

valymo ir plovimo mašiną MAN 10.224L uţ 198000 Lt be PVM ir dėl šios prieţasties buvo 

parodytas Savivaldybės biudţeto kreditinis įsiskolinimas 2006-12-31 – 198000 Lt. Sumokėta 2007-

03-13 iš Savivaldybės biudţeto. 

            12. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2009-04-16. Nesant galimybės 

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

prieţastis. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė  Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 

 

 

 


