
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo

sudarytas Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu

Nr. T-173, sudėtis patikslinta Tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. T-493. Kontrolės

komitetą sudaro 6 nariai: Vygantas Gudėnas, Edita Gudišauskienė (nuo 2020-11-17), Rimantas

Lekavičius, Paulius Lukševičius, Rosvydas Marcinkevičius, Jurgita Šiugždinienė (iki 2020-11-12) ir

Rasa Šnapštienė. Komiteto pirmininku yra paskirtas Vygantas Gudėnas, Komiteto pirmininko

pavaduotoja – Rasa Šnapštienė.

2021 metais Komitetas posėdžiavo 11 kartų. Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir

audito tarnyba pateikė Kontrolės komitetui susipažinti su informacija apie 263 rekomendacijų

vykdymą, iš kurių: 187 buvo įgyvendintos, 13 – iš dalies įgyvendinta, 7 – neįgyvendintos, 46 –

nepasibaigęs įgyvendinimo terminas, 10 – neaktualios.

Kontrolės komitetas, vadovaudamasis savo 2021 m. veiklos programa, svarstė šiuos

aktualius klausimus:

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos:

1. Dėl savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų naudojimo

teisėtumo. Informacija išklausyta.

2. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos

ataskaitos projekto. Išklausęs informaciją, Komitetas rekomendavo kreiptis į Savivaldybės

administraciją su siūlymu atkreipti Centralizuoto vidaus audito skyriaus dėmesį, jog Administracijos

padaliniai ne laiku ir netiksliai pateikia duomenis finansinėms ataskaitoms parengti.

3. Dėl 2020 metų Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktų

rekomendacijų vykdymo. Informacija išklausyta.

Taip pat Kontrolės komitetas išklausė informaciją:

1. Dėl biudžetinės įstaigos Kauno miesto muziejaus 2020 metų – 2021 metų I pusmečio

veiklos rezultatų. Informacija išklausyta.

2. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos „Viešosios įstaigos Kauno „Vyturio“ gimnazijos

įgyvendintų rekomendacijų, pateiktų per 2020 metus, vertinimas“. Informacija išklausyta.

3. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos „Viešosios įstaigos Kauno Juozo Urbšio

progimnazijos įgyvendintų rekomendacijų, pateiktų per 2020 metus, vertinimas“. Informacija

išklausyta. 
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4. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos „Viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus

gimnazijos įgyvendintų rekomendacijų, pateiktų per 2020 metus, vertinimas“. Informacija išklausyta.

5. Dėl išankstinių viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas per 2020 metus įgyvendintų

rekomendacijų ir vidaus administravimo darbo užmokesčio srityje vertinimas“. Informacija

išklausyta.

6. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos „Kauno miesto savivaldybės nustatytų vietinių

rinkliavų viešas ir vidaus administravimas 2019–2020 metais“. Informacija išklausyta.

7. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos „Apie pailgintos dienos (popamokinės veiklos)

grupės paslaugą Kauno miesto savivaldybėje 2019–2020 metais“. Kontrolės komitetas, išklausęs

informaciją, nutarė prašyti Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengti rašto

projektą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl pailgintos dienos (popamokinės veiklos)

grupės paslaugos teisinio reguliavimo problematikos. Gavęs atsakymą, Kontrolės komitetas nutarė

persiųsti susipažinimui LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. spalio 14 d.

raštą Nr. SR4121 „Visos dienos mokyklos veiklos modelis“ Kauno miesto savivaldybės tarybos

Švietimo ir kultūros komitetui.

Veiklos programos, ataskaitos ir planai:

1. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos

Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo“. Tarybos 2021 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr. T-57 buvo patvirtinta Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa.

2. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės

kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai“. Sprendimo projektui pritarta be pastabų.

3. Kontrolės komitetas pritarė Kauno m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021

metų veiklos plano patikslinimui.

4. Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano

projektas. Pritarta be pastabų.

Kontrolės komiteto iniciatyva Savivaldybės administracija Komiteto posėdžiuose

pristatė šiuos klausimus:

1. Informacija apie socialinių būstų pirkimus 2020 metais. Informacija išklausyta.

2. Informacija dėl M.A.M.A. apdovanojimų 2021 m. finansavimo. Kontrolės komitetas

nutarė, siekiant skaidresnio projekto finansavimo ir atrankos, prašyti Savivaldybės administraciją

Kontrolės komitetui pateikti: Kultūros skyriaus atstovės A. Partikienės atlikto projekto „10-oji

muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija Kaune“ vertinimo lapą, kuriame nurodyti vertinimo

kriterijai, skirtų balų skaičius, komentarai (kaip ir išorinio eksperto vertinimo lapas). Projektų

paraiškų, gautų per pirmą kvietimą teikti trumpalaikių projektų paraiškas pagal sritį „Kaunas pilnas

kultūros“, administracinės atitikties ir tinkamumo bei naudingumo vertinimo ataskaitą. Taip pat
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prašyti Savivaldybės kontrolierių atlikti tyrimą dėl projekto „10-oji muzikos apdovanojimų

M.A.M.A. ceremonija Kaune“ ir įvertinti: projekto finansavimo iš Savivaldybės biudžeto atitiktį;

procedūrų laikymąsi; projekto atitiktį Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslams ir prioriteto

„Auganti kultūra – augantis Kaunas“ nustatytoms sąlygoms. Pateikus užklausimą, gautas

Savivaldybės kontrolierės atsakymas, kuriame siūloma rekomenduoti Administracijos direktoriui

keisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno

miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“

patvirtintos programos nuostatas taip:

2.1. Finansuoti Kauno miesto menininkų, kūrėjų ir Kaune veiklą vykdančių ir įregistruotų

pelno nesiekiančių juridinių asmenų (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir

kt.), biudžetinių įstaigų (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas) projektus. Juridinio ar fizinio

asmens registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Kauno miestas.

2.2. Finansuoti ne komercinius renginius, o pelno nesiekiančius renginius, kurie turi

išliekamąją vertę, skatina didesnį įsitraukimą ir kultūros prieinamumą Kauno bendruomenei. 

2.3. Vertinti projektus, pasitelkiant 3 nepriklausomus išorės ekspertus.

2.4. Sukurti taisykles, kaip bus finansuojami projektai iš valstybės ir (ar) kitų teisėtai įgytų

lėšų.

3. Informacija dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnijų veiklos efektyvumo ir

gyventojams teikiamų paslaugų kokybės. Kontrolės komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad Kauno

miesto savivaldybės seniūnijose trūksta 4 seniūnų ir 4 darbuotojų ir dėl to padidėja darbo krūvis

likusiems seniūnijų darbuotojams, nutarė rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui

organizuoti konkursus į seniūnų pareigas ir užimti 4 kitus laisvus etatus arba juos panaikinti.

4. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas. Kontrolės komitetas rekomendavo

Savivaldybės administracijai daugiabučių gyvenamųjų namų informacinėse lentose iškabinti

priminimą apie Savivaldybės funkciją kontroliuoti daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių

bei paslaugų teikėjų veiklą ir nurodyti Savivaldybės kontaktus (atsakingą skyrių, darbuotojus,

telefono Nr., el. paštus), kur gyventojai gali kreiptis dėl nusiskundimų. Taip pat pavesti Būsto

modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriui kartu su Kontrolės ir audito tarnyba

panagrinėti galimas poveikio priemones dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių teikiamų

komunalinių paslaugų kokybės bei finansinio teisingumo ir dėl daugiabučių gyvenamųjų namų

savininkų bendrijų valdymo.

5. Informacija apie aplankytus Kauno miesto objektus. Vizito į Kauno miesto objektus:

statomus mokslo salą, baseiną ir pėsčiųjų tiltą Nemuno saloje, rekonstruojamus Kauno sporto halę ir

S. Dariaus ir S. Girėno stadioną, metu Kontrolės komitetas rekomendavo Savivaldybės

administracijai ir toliau sklandžiai vykdyti aplankytų objektų statybos ir rekonstrukcijos darbus, taip
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pat, atsižvelgiant į statybinių medžiagų pabrangimo pasaulines tendencijas bei tiekimo sutrikimus,

įvertinti rizikas ir atitinkamai koreguoti ilgalaikės statybos objektų medžiagų ir darbų įkainių sąmatas

bei atlikimo terminus.

6. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės teritorijų ir žemės sklypų paėmimą

visuomenės poreikiams. Išklausęs informaciją, Kontrolės komitetas rekomendavo Administracijos

direktoriui:

6.1. Sprendimų projektų dėl teritorijos ar žemės sklypo poreikio visuomenei

aiškinamuosiuose raštuose aiškiai išdėstyti argumentus ir viziją.

6.2. Viešinti ir pateikti miestiečiams kuo daugiau informacijos apie numatomus paimti

visuomenės poreikiams žemės sklypus, žemės sklypų paėmimo būtinumą ir pagrįstumą, vykdomas

procedūras ir rezultatus. 

7. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teisinis reguliavimas.

Išklausęs informaciją, Kontrolės komitetas nutarė persiųsti LR Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos 2021 m. spalio 14 d. raštą Nr. SR4121 „Visos dienos mokyklos veiklos modelis“

Švietimo ir kultūros komitetui.

8. Informacija apie patikrinimą Suzukio mokykloje. Išklausęs informaciją, Kontrolės

komitetas rekomendavo Kauno miesto savivaldybės administracijai stiprinti švietimo įstaigų vidaus

kontrolę.

Kontrolės komiteto nariai išklausė informaciją apie Kauno miesto savivaldybės

administracijai pateiktus klausimus:

1. Informacija apie atstovavimą Kauno miesto savivaldybei teismuose.

2. Informacija dėl UAB „Stoties turgus“ numatomų sprendinių.

Kontrolės komiteto pirmininkas Vygantas Gudėnas
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