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ĮŽANGA
Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Lietuvos Respublikos
Seimo Audito komiteto 2017-02-08 raštą Nr. S-2017-1264 „Dėl savivaldybių kontroliuojamų
įmonių teikiamos paramos“, atliko teisėtumo auditą. Audito procedūras atliko Savivaldybės
kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė. Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetas raštu
informuotas apie audito rezultatus.
Audituojami subjektai – Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės:
1. UAB „Šilutės šilumos tinklai“, kodas 177217875.
Adresas: Klaipėdos g. 6A, LT-99116, Šilutė.
Tel.: (8 441) 61 144.
el. paštas: info@sst.w3.lt
2. UAB „Šilutės autobusų parkas“, kodas 277070440.
Adresas: Tilžės g. 22, LT-99169, Šilutė.
Tel.: (8 441) 78 122.
el. paštas: info@silutesautobusai.lt
3. UAB „Šilutės vandenys“, kodas 177059215.
Adresas: Ramučių g. 31, LT-99149, Šilutė.
Tel.: (8 441) 62 266.
el. paštas: vandenys@silutes-vandenys.lt
Audito objektas – Teikiama labdara ir parama.
Audito tikslai:
– atlikti tyrimą pagal gautą Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto 2017-02-08 raštą Nr. S2017-1264;

– nustatyti ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, teikdamos paramą ar labdarą 20152016 m., vadovavosi teisės aktais bei paramą teikė tik visuomenei naudingais tikslais, ar buvo
vykdoma paramos teikimo kontrolė.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas
Šeputis, kuris įgyvendina Savivaldybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir bendrovės
įstatais.
Kontroliuojamų įmonių vadovais dirbo:
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – Algis Mykolas Šaulys, nuo 2017-02-02 Vaidotas
Mačiulis.
- UAB „Šilutės autobusų parkas“ – Artūras Stonkus.
- UAB „Šilutės vandenys“ – Alfredas Markvaldas.
Audituojamas laikotarpis – 2015-2016 metai.
Ši audito ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai dėl 2016 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Ataskaitoje pateikti
tik audito procedūrų metu atlikti ir nustatyti dalykai. Rengiant ataskaitą vadovautasi pateiktų
duomenų ir dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kitų susijusių dokumentų, kurie darytų
įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vadovavomės Lietuvos Respublikos teisės aktais: Vietos savivaldos įstatymu,
Akcinių bendrovių įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės
tarybos priimtais sprendimais bei Savivaldybės administracijos pateiktais dokumentais. Pateikti
paklausimai Administracijos Turto poskyrio bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių (toliau –
Įmonių) atsakingiems darbuotojams.
Buvo vertinami Įmonių pateikti dokumentai:
- Įstatai,
- 2015-12-30 ir 2016-12-30 Pelno (nuostolių) ataskaitos,
- Stebėtojų tarybos reglamentai,
- vidiniai teisės aktai, reglamentuojantys paramos skyrimo tvarkas,
- Įmonių direktorių įsakymai dėl paramos ar labdaros skyrimo,
- Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktos ataskaitos apie paramos ar labdaros teikimą;
- Paramos ar labdaros gavėjų prašymai.
Taip pat vertinta Įmonių svetainėse paramos ir labdaros viešinimas.
Audito procedūros atliktos vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais1. Atliekant
auditą laikytasi prielaidos, kad mums pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir
galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
Atlikto audito ataskaitoje pateiksime reikšmingus dalykus, kurie yra susiję su labdaros ir
paramos teisės aktų laikymusi. Dėl mažos procedūrų apimties įrodymai gauti atlikus mažos
apimties pagrindines audito procedūras: teisės aktų analizę, pokalbius, paklausimus, aptarimus,
dokumentų tikrinimus, pateiktų duomenų analizės procedūras. Visiškas užtikrinimas neįmanomas
dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių
operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. Mūsų nuomone, gautų duomenų kiekis yra
pakankamas apibendrintam vertinimui.
AUDITO REZULTATAI
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme2 nustatyti labdaros ir paramos tikslai,
teikėjai, gavėjai, paramos panaudojimas bei apskaita ir viešinimas. Labdara pagal šį įstatymą
pripažįstama, kai ją teikia fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu labdaros teikimas numatytas jų
įstatuose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, nurodytiems visuomenei naudingiems
tikslams (Įstatymo 3, 5 str.). Visuomenei naudingais tikslais laikoma: žmogaus teisių apsauga,
kultūros, religinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo tobulinimo, neformaliojo, pilietinio
ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, nusikalstamumo
prevencijos, būsto plėtros, aplinkos apsaugos ir kt. visuomenei naudingos ir nesavanaudiškos sritys.
Labdara ir parama gali būti teikiama: piniginėmis lėšomis, kitu turtu, įskaitant pagamintas ar
įsigytas prekes, suteiktomis paslaugomis.
UAB „Šilutės vandenys“ (toliau – Bendrovė) įstatų, patvirtintų 2015-12-31 Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1383 ir UAB „Šilutės autobusų parkas“ (toliau –
1

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito
reikalavimų patvirtinimo“ // V. žinios, 2012, Nr. 77-4008.
2
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 1993-06-04 įstatymas Nr. I-172 TAR 2015-12-30, i.k.2015-21003.
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Bendrovė) įstatų patvirtintų 2015-12-31 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A11384 straipsnyje 13.5 vienas iš bendrovių veiklos tikslų – „kultūrinių programų bei renginių
rėmimas“, 13.6 str. numatytas „labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka“.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) nauja įstatų redakcija patvirtinta 201212-20 neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimu. Įstatuose nurodytas Bendrovės ūkinės
veiklos pobūdis pagal veiklos rūšių klasifikatorių. Taip pat „bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos
įstatymų nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą“ (įstatų 2.2,2.3 str.). UAB „Šilutės šilumos
tinklai“ įstatuose nenumatytas labdaros ar paramos teikimas fiziniams ar juridiniams asmenims.
Audituotose Bendrovėse patvirtinti Stebėtojų tarybos darbo reglamentai (UAB „Šilutės
vandenys“ – 2011-02-24 protokolas Nr. 03(6.1), UAB „Šilutės autobusų parkas“ – 2011-03-08
protokolas Nr. 1), UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 2010-09-13 protokolas Nr. 2.
Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų
taryba privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai (UAB „Šilutės vandenys“ Stebėtojų
tarybos darbo reglamento 2, 3 str.). Duomenys apie kontroliuojamų įmonių teiktą 2015-2016 m.
paramą ir labdarą atvaizduoti 1 ir 2 lentelėse.
Duomenys apie kontroliuojamų įmonių teiktą 2015 m. paramą ir labdarą
Eil. Įmonės
Nr. pavadinimas
1.
1.
2.
3.

Pelnas/
nuostolis
(+ /-)

Paramo
s suma

Paramos
skyrimo
tvarka

3.

4.

5.

-302,43

17,2

nėra

nėra

pateikta

8.
neskelbta

+40,40

3,8

yra

yra

pateikta

neskelbta

+107,4

12,4

nėra

nėra

pateikta

neskelbta

2.
UAB „Šilutės
vandenys“
UAB „Šilutės
autobusų parkas“
UAB „Šilutės
šilumos tinklai“

Iš viso

Vadovo
įsakymas
skirti
paramą
6.

1 lentelė, tūkst. Eur
VMI paramos Viešinimas
teikimo
interneto
ataskaita
svetainėje
7.

33,4

Duomenys apie kontroliuojamų įmonių teiktą 2016 m. paramą ir labdarą
Eil. Įmonės
Nr. pavadinimas
1.
1.
2.
3.

2.
UAB „Šilutės
vandenys“
UAB „Šilutės
autobusų parkas“
UAB „Šilutės
šilumos tinklai“
Iš viso

Para
mos
suma

Paramos
skyrimo
tvarka

3.
-24,08

4.
17,6

5.
nėra

+74,10

3,3

yra

yra

pateikta

neskelbta

-263,6

11,9

nėra

nėra

pateikta

neskelbta

32,8

Vadovo
įsakymas
skirti
paramą
6.
nėra

2 lentelė, tūkst. Eur
VMI
Viešinimas
paramos
interneto
teikimo
svetainėje
ataskaita
7.
8.
neskelbta
pateikta

Pelnas/
nuostolis
(+ /-)
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UAB „Šilutės vandenys“
Remiantis Įmonės pateiktais duomenimis bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –
VMI) pateiktų Paramos teikimo metinių ataskaitų duomenimis, 2015-2016 m. paramai skyrė iš viso
34,8 tūkst. Eur3: sporto, muzikos klubams, bendruomenėms, meno, sporto mokykloms,
seniūnijoms, viešosioms įstaigoms. Parama skirta: sporto stovykloms, varžyboms, sporto įrangai,
muzikos renginiams, Respublikinei moksleivių dainų šventei, seniūnijos kalėdiniam renginiui,
biudžetinių įstaigų sukaktims organizuoti. Įmonės įstatų4 13.5 str. nurodyta, kad vienas iš bendrovės
veiklos tikslų – „kultūrinių programų bei renginių rėmimas“, kuris atitinka Labdaros ir paramos
įstatymo 5 str. nuostatas. Bendrovėje nenustatyta tvarka ir kriterijai, kuriais remiantis skiriama
parama ar labdara. Įmonėje nusistovėjusi praktika, kai paramos gavėjų prašymai vizuojami
„apmokėti“, nėra direktoriaus įsakymų dėl paramos skyrimo.
Pažymėtina, kad Bendrovės 2015 m. ir 2016 m. veiklos rezultatas buvo neigiamas. Pagal
įmonės pateiktą 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitą nuostolis sudarė 302,431
tūkst. Eur. Pagal 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitą nuostolis sudarė 24,085
tūkst. Eur. Kadangi Įmonė 2015-2016 m. dirbo nuostolingai, todėl paramą teikė neteisėtai,
nesivadovaujant Labdaros ir paramos įstatymo 5.2 str. Neturėjome duomenų, todėl negalėjome
įsitikinti, ar Stebėtojų taryba, Bendrovės priežiūros organas, veikė Bendrovės ir jos akcininkų
naudai5, ar atkreipė dėmesį į tai, kad įmonė 2015-2016 m. dirbdama nuostolingai teikė paramą.
Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymo 11.6. str. paramą suteikusi įmonė „ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje“, – UAB
„Šilutės vandenys“ šio reikalavimo nevykdė.
Išvados
1. Bendrovės veiklos rezultatas buvo neigiamas: 2015 m. nuostolis sudarė 302,431 tūkst.
Eur, 2016 m. – 24,085 tūkst. Eur.
2. Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymo 5.2 str., Įmonė dirbdama nuostolingai
teikė paramą juridiniams asmenims: 2015 m. – 17,2 tūkst. Eur, 2016 m. – 17,6 tūkst. Eur.
3. Įmonė 2015-2016 m. dirbo nuostolingai, todėl paramą teikė neteisėtai.
4. Stebėtojų taryba neatkreipė dėmesio, kad įmonė 2015-2016 m. dirbdama nuostolingai,
teikė paramą.
5. Bendrovėje nenustatyta tvarka ir kriterijai, kuriais remiantis skiriama parama ar labdara.
6. Nėra Įmonės direktoriaus įsakymų dėl paramos skyrimo.
7. Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu, paramos teikimas neviešintas Įmonės
interneto svetainėje.
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Paramos teikimo metinė 2016-01-08 ataskaita; Paramos teikimo metinė 2017-01-06 ataskaita.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymas Nr. A1-1383 „Dėl UAB „Šilutės
vandenys“ įstatų patvirtinimo“.
5
Ten pat, 41 str.
4
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UAB „Šilutės autobusų parkas“
Bendrovės 2015 m. ir 2016 m. veiklos rezultatas buvo teigiamas. Pagal įmonės pateiktą
2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitą pelnas sudarė 40,4 tūkst. Eur. Pagal 2016
m. gruodžio mėn. 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitą pelnas sudarė 74,1 tūkst. Eur. Įmonėje 2015 m.
skirstant pelną nebuvo numatyti rezervai kitiems tikslams – labdarai ar paramai.
2015-2016 m. paramai skyrė iš viso 7,1 tūkst. Eur: sporto, šokių klubams, meno mokyklai,
seniūnijai, viešajai įstaigai. Parama skirta: muzikos instrumento, sporto įrangos įsigijimui, vaikų
šventės paminėjimui, varžyboms, sporto komandos veiklai. VMI pateiktos 2015-2016 m. Paramos
teikimo metinės ataskaitos6.
Įmonės įstatų7 13.5 str. nurodyta, kad vienas iš bendrovės veiklos tikslų – „kultūrinių
programų bei renginių rėmimas“, kuris atitinka Labdaros ir paramos įstatymo 5 str. nuostatas.
Bendrovės direktoriaus 2013-12-23 įsakymu Nr. V1-59 patvirtinta Paramos teikimo tvarka.
Tvarkoje nenumatyta paramos kriterijai, dokumentų apskaita, viešinimas ir kt. procedūros, kaip
nurodyta Labdaros ir paramos įstatyme. Įmonėje teikiama parama direktoriaus įsakymais pagal
pateiktus juridinių asmenų prašymus.
Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymo 11.6. str. paramą suteikusi įmonė „ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje“, – UAB
„Šilutės autobusų parkas“ šio reikalavimo nevykdė.
Išvados
1. Bendrovės veiklos rezultatas buvo teigiamas: 2015 m. pelnas sudarė 40,4 tūkst. Eur,
2016 m. – 74,1 tūkst. Eur.
2. Įmonė teikė paramą juridiniams asmenims: 2015 m. – 3,8 tūkst. Eur, 2016 m. – 3,3
tūkst. Eur.
3. Įmonėje 2015 m. skirstant pelną nebuvo numatyti rezervai kitiems tikslams – labdarai ar
paramai.
4. Paramos teikimo tvarkoje nenurodyti kriterijai, kuriais remiantis teikiama labdara ir
parama.
5. Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu, paramos teikimas neviešintas Įmonės
interneto svetainėje.
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UAB „Šilutės autobusų parkas“ Paramos teikimo metinė 2016-01-08 ataskaita; Paramos teikimo metinė 2017-01-06
ataskaita.
7
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymas Nr. A1-1384 „Dėl UAB „Šilutės
autobusų parkas“ įstatų patvirtinimo“.

7

UAB „Šilutės šilumos tinklai“
Remiantis Įmonės pateiktais duomenimis bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –
VMI) pateiktų Paramos teikimo metinių ataskaitų duomenimis, 2015-2016 m. paramai skyrė iš viso
24,39 tūkst. Eur8: asociacijai, kameriniam chorui, sporto, šokių, sveikatos klubams,
bendruomenėms, meno, sporto mokyklai, seniūnijoms, seniūnijų bendruomenėms, mokykloms,
parapijai. Parama skirta: inventoriui, sporto įrangai, varžyboms, renginių organizavimui, darbuotojų
spartakiadai, seniūnijų renginiams, vaikų žaidimo aikštelėms įrengti, muzikos instrumentui įsigyti.
Įmonėje 2015 m. skirstant pelną nebuvo numatyti rezervai kitiems tikslams – labdarai ar
paramai.
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo9 3, 5 str. nurodo, kad labdara ir parama
pripažįstama, kai ją teikia fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu labdaros teikimas numatytas jų
įstatuose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, nurodytiems visuomenei naudingiems
tikslams.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įstatuose10 nenumatytas labdaros ir paramos teikimas
fiziniams ar juridiniams asmenims. Neįteisinus paramos, lėšos negalėjo būti pripažintos kaip
parama.
Bendrovės veiklos rezultatas 2015 m. buvo teigiamas – 107,4 tūkst. Eur, 2016 m. veiklos
rezultatas buvo neigiamas. Pagal 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitą nuostolis
sudarė 263,6 tūkst. Eur. Kadangi Įmonė 2016 m. dirbo nuostolingai, todėl paramą teikė neteisėtai,
nesivadovaujant Labdaros ir paramos įstatymo 5.2 str. Neturėjome duomenų, todėl negalėjome
įsitikinti, ar Stebėtojų taryba, Bendrovės priežiūros organas, veikė Bendrovės ir jos akcininkų
naudai11, ar atkreipė dėmesį į tai, kad įmonė 2016 m. dirbdama nuostolingai teikė paramą.
Taip pat nustatytas Labdaros ir paramos įstatymo 5.3. nesivadovavimo atvejis, kai parama
0,97 tūkst. Eur skirta UAB „Šilutės šilumos tinklai“ profesinei organizacijai.
Bendrovėje nenustatyta tvarka, kuria remiantis skiriama parama ar labdara: skyrimo
prioritetai, forma, dydis, dokumentų įforminimas (parama skiriama pinigais, turtu, suteikiamomis
paslaugomis) ir kriterijai. Įmonėje nusistovėjusi praktika, kai paramos gavėjų prašymai vizuojami
„apmokėti“, nėra direktoriaus įsakymų dėl paramos skyrimo.
Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymo 11.6. str. paramą suteikusi įmonė „ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje“, – UAB
„Šilutės šilumos tinklai“ šio reikalavimo nevykdė.
Išvados
1. Bendrovės veiklos rezultatas 2015 m. buvo teigiamas – 107,4 tūkst. Eur, 2016 m. buvo
neigiamas ir sudarė 263,6 tūkst. Eur.
2. Bendrovė 2015 m. teikė paramą –12,45 tūkst. Eur.
3. Įmonėje 2015 m. skirstant pelną nebuvo numatyti rezervai kitiems tikslams – labdarai ar
paramai.
8

Paramos teikimo metinė 2016-01-08 ataskaita; Paramos teikimo metinė 2017-01-06 ataskaita.
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 1993-06-04 įstatymas Nr. I-172 TAR 2015-12-30, i.k.2015-21003.
10
Patvirtinta UAB „Šilutės šilumos tinklai“ nauja įstatų redakcija 2012-12-20 neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo
sprendimu.
11
Ten pat, 41 str.
9
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4. Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymo 5.2 str., Įmonė 2016 m. dirbdama
nuostolingai teikė paramą juridiniams asmenims – 11,9 tūkst. Eur.
5. Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įstatuose
nenumatytas labdaros ir paramos teikimas fiziniams ar juridiniams asmenims. Neįteisinus paramos,
lėšos negalėjo būti pripažintos kaip parama.
6. Nustatytas Labdaros ir paramos įstatymo 5.3. nesivadovavimo atvejis, kai parama
0,97 tūkst. Eur skirta UAB „Šilutės šilumos tinklai“ profesinei organizacijai.
7. Bendrovėje nenustatyta tvarka, kuria remiantis skiriama parama ar labdara.
8. Įmonėje nėra direktoriaus įsakymų dėl paramos skyrimo.
9. Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu, paramos teikimas neviešintas Įmonės
interneto svetainėje.
Atlikus auditą trijose Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse nustatyta, kad dvi
nuostolingai dirbusios įmonės (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“),
pažeidžiant teisės aktus, neteisėtai skyrė paramą juridiniams asmenims.
Įmonės vidiniais teisės aktais nereglamentavo paramos skyrimo tvarkos (arba
reglamentavo neišsamiai). Nepatvirtinus paramos skyrimo politikos bei nenustačius paramos
skyrimo prioritetų bei kriterijų, sudaromos prielaidos paramą skirti netinkamai.
REKOMENDACIJOS
Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių akcininkui – Savivaldybės administracijos
direktoriui:
- Įdiegti kontrolės procedūras dėl labdaros ir paramos teikimo Savivaldybės
kontroliuojamose įmonėse.
- Priimti sprendimą dėl rezervo kitiems tikslams (labdarai ar paramai) sudarymo.
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių stebėtojų taryboms:
- Vykdyti, nuostolingai dirbančių Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, priežiūrą dėl
labdaros ir paramos skyrimo juridiniams ar fiziniams asmenims.
UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“
vadovams:
1. Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, dirbant nuostolingai labdaros ir paramos
neteikti (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“).
2. Nustatyti tvarką bei kriterijus, paramos gavėjų dokumentų įforminimą ir kt., kuriais
remiantis galėtų būti skiriama parama ar labdara (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės šilumos
tinklai“). Papildyti parengtą tvarką (UAB „Šilutės autobusų parkas“).
3. Vadovautis Labdaros ir paramos įstatymu, paramos teikimą viešinti Įmonės interneto
svetainėje (UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Šilutės šilumos
tinklai“).
4. Siekiant pripažinti labdarą ir paramą, teisės aktų nustatyta tvarka, papildyti UAB „Šilutės
šilumos tinklai“ įstatus (dėl labdaros ir paramos teikimo).
5. Siekiant užtikrinti, kad parama būtų teikiama skaidriai, racionaliai ir efektyviai, paramą
teikti teisės aktų nustatytiems juridiniams asmenims, nustatytais atvejais. Paramos neteikti
juridiniams asmenims, kurie yra susiję su šios įmonės dalyviu (UAB „Šilutės šilumos tinklai“).

9

6. Kadangi 2016 m. labdarai ar paramai skirta 3,3 tūkst. Eur, skirstant pelną, numatyti
rezervą kitiems tikslams – labdarai ar paramai (UAB „Šilutės autobusų parkas“).
7. Artimiausiame posėdyje su šia ataskaita supažindinti įmonių Stebėtojų tarybas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8
punktu, prašytume iki 2017-04-07 informuoti apie priimtus sprendimus dėl ataskaitos
rekomendacijų vykdymo (pridėti įrodančius dokumentus).

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Judita

Subačienė

Ataskaita surašyta 2 egz.: Kontrolės ir audito tarnybai ir Akcininkui. Kopijos pateikiamos UAB „Šilutės
vandenys“, UAB „Šilutės autobusų parkas“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“.

