LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE
2010 m. liepos 9 d. Nr.SP-21
Vilnius
Išnagrinėjusi valstybinio audito, atlikto Kauno miesto savivaldybėje, 2010 m. birţelio 2 d.
ataskaitą Nr. FA-P-31-18-69, n u s t a t a u :
1. Kauno A. Stulginskio vidurinė mokykla paţeidė Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų
įstatymo (1995 m. gruodţio 5 d. įstatymo Nr. I-1113 redakcija) 8 straipsnio 5 dalį, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birţelio 27 d.
nutarimu Nr. 785 patvirtintos Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo
metodikos (2002 m. gruodţio 11 d. nutarimo Nr. 1947 redakcija) nuostatas, nes 5 240,00 Lt
mokinio krepšelio lėšų panaudojo ne pagal patvirtintą sąmatą, ne pagal tikslinę paskirtį, o Kauno A.
Stulginskio vidurinės mokyklos ūkio išlaidoms apmokėti. Kauno miesto savivaldybė ne pagal paskirtį
panaudotas 5 240,00 Lt mokinio krepšelio lėšas 2010 m. geguţės 28 d. grąţino į valstybės biudţetą.
2. Kauno miesto savivaldybės administracija, vykdydama investicijų projektą „Viešosios
įstaigos Kauno 2-osios klinikinės ligoninės centrinės sterilizacinės Kaune, Josvainių g. 2, įrengimas“,
paţeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1673
redakcija) 18 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių
nustatymo metodikos (2006 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1S-10 redakcija) 4 punktą, nes
2008 m. lapkričio 25 d. rangos sutartyje Nr. 201-2-2437 (sutarties sąmatose) nenustatė kainodaros
taisyklių numatytam 10 proc. uţsakovo rezervui nuo statybos montavimo darbų vertės
nenumatytiems statybos darbams atlikti.
3. Kauno apskrities viršininkas 2006 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. 02-01-4118 perdavė
Kauno miesto savivaldybei dalį (189,3385 ha) valstybinės ţemės sklypo neatlygintinai naudotis
10 metų. Pagal sudarytos valstybinės ţemės panaudos sutarties (2006 m. balandţio 13 d. sutartis
Nr. M19/2006-122) 14 punktą šis ţemės sklypas savivaldybei buvo perduotas su sąlyga, kad ji
sklypą naudos tik valstybės ir savivaldybės funkcijoms atlikti, o jeigu ţemės sklypas bus
naudojamas ne pagal sutartyje nustatytas sąlygas ar savivaldybė neatliks funkcijų, kurioms buvo
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perduotas sklypas, bus laikoma, kad sklypas yra naudojamas ne pagal paskirtį, todėl apskritis turės
teisę nutraukti valstybinės ţemės panaudos sutartį.
Kauno miesto savivaldybė nuo pat valstybinės ţemės panaudos sutarties sudarymo paţeidė
šios sutarties 14 punkto reikalavimą – ţemės sklypu neatlygintinai naudotis tik valstybės ir
savivaldybių funkcijoms atlikti, nes dalis Kauno miesto savivaldybei suteiktame ţemės sklype
esančių pastatų ir statinių buvo išnuomota fiziniams ir juridiniams asmenims, neatliekantiems
valstybės ar savivaldybės funkcijų.
4. Kauno miesto savivaldybės administracija paţeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 patvirtintų Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių
(2006 m. gruodţio 29 d. nutarimo Nr. 1K-436 redakcija) 34 ir 317 punktus, nes apskaitoje
neuţregistravo pagal valstybinės ţemės panaudos sutartis (2009 m. liepos 17 d. Nr. M19-19,
2009 m. spalio 22 d. Nr. M19-29) naudojamų dviejų ţemės sklypų, kurių vertė 5 290,7 tūkst. Lt,
plotas – 5,0381 ha.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 1, 3, 5, 7 punktais ir 20 straipsniu, n u s p r e n d ţ i u :
1. Nurodyti Kauno miesto savivaldybės tarybai, merui Andriui Kupčinskui ir administracijos
direktoriui Vygantui Gudėnui sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų
paţeidimus.
2. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių Vygantą
Gudėną įstatymų nustatyta tvarka traukti paţeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn
atsakomybėn.
3. Valstybinio audito dokumentus, susijusius su 2006 m. balandţio 13 d. valstybinės ţemės
panaudos sutarties Nr. M/2006-122 paţeidimais, perduoti Nacionalinei ţemės tarnybai prie Ţemės
ūkio ministerijos pagal kompetenciją.
4. Nustatyti Kauno miesto savivaldybei 70 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo terminą
ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodytų įpareigojimų įvykdymą pateikimo
Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas
per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundţiamas teismui.
Sprendimas siunčiamas Kauno miesto savivaldybės tarybai, merui Andriui Kupčinskui ir
administracijos direktoriui Vygantui Gudėnui, Nacionalinei ţemės tarnybai prie Ţemės ūkio
ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.
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