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Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, gavusi 2015-10-01 gyventojo 

prašymą „Dėl mokesčio Ventės kaime“, atliko audito procedūras: dokumentų tikrinimą, analizę, 

atitikimą teisės aktų nuostatoms. Audito procedūras atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita 

Stonkuvienė, kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė. Gyventojui 2015-10-27 pateiktas 

atsakymas raštu Nr. K10-(3.1.8.)-86. Vėliau buvo atliktos papildomos audito procedūros dėl 

Savivaldybės turto naudojimo, apskaitos ir kt. dalykų1.  

Audituojamas subjektas – Šilutės rajono savivaldybės administracija, adresas: Dariaus ir 

Girėno g. 1, Šilutė, juridinio asmens kodas – 188723322. Audito objektas – Savivaldybės 

išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė Marių g. 20, 

Ventės kaime, Kintų seniūnijoje. 

Audito procedūrų atlikimo tikslas – įvertinti, kaip naudojamas Savivaldybės ilgalaikis 

materialusis turtas – automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė. Išsiaiškinti, ar D. Kuršaitienės įmonė 

gali rinkti mokestį už automobilių stovėjimą aikštelėje. Nustatyti ar laikomasi teisės aktų, ar 

teisingai apskaitytas ilgalaikis turtas apskaitos registruose, ar vykdomi Savivaldybės materialiojo 

turto nuomos sutarties įsipareigojimai. 

Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas 

Šeputis, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjos pareigas ėjo Anžela Bernotienė, Turto 

poskyrio prie Ūkio skyriaus vedėja Zita Tautvydienė. Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.  

Ši audito procedūrų ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai dėl 2015 

metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Ataskaitoje 

pateikti tik audito procedūrų metu atlikti ir nustatyti dalykai. Dėl to, kad atliktos tik audito 

procedūros, atskiros audito išvados nepateikiame. Rengiant audito ataskaitą vadovautasi 

Administracijos pateiktų duomenų ir dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kitų susijusių 

dokumentų, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audituoti asignavimai iš viso: 116, 16 tūkst. eurų (401,09 tūkst. Lt).  

Atliktų audito procedūrų metu vadovavomės Lietuvos Respublikos teisės aktais: Vietos 

savivaldos įstatymu, Žemės įstatymu, Žemės mokesčio įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto 

                                            
1 Savivaldybės kontrolierės 2015-10-05 pavedimas Nr. K13-9. 
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valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Rinkliavų įstatymu, Statybos įstatymu, Statybos 

teghniniu reglamento str. 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis ir Savivaldybės 

tarybos priimtais sprendimais bei Administracijos pateiktais dokumentais, duomenimis. Pateikti 

paklausimai atsakingiems asmenims už juridinių asmenų registrą, už veiklos pobūdžio atitikimą ir 

kt. Taip pat atlikta faktinė apžiūra natūroje, Ventės kaime. 

Audito metu buvo vertinami Šilutės rajono savivaldybės administracijos pateikti 

dokumentai: 

- Savivaldybės materialiojo  turto nuomos sutartis; 

- Perdavimo ir priėmimo aktas; 

- Viešo turto nuomos konkurso dalyvių taisyklės; 

- Konkursui pateikti dokumentai, skelbimai spaudoje; 

- Nuolatinės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos posėdžių protokolai; 

- Administracijos direktoriaus įsakymai (dėl konkurso komisijos sudarymo, dėl nuomos ir 

kt.); 

- Valstybinės žemės Panaudos sutartis; 

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko dokumentai: išrašai apie turtą, 

registravimo pažymėjimų atnaujinimai; 

- Savivaldybės ataskaitos apie lėšų panaudojimą ir atliktus darbus; 

- apskaitos registrų dokumentai: ilgalaikio turto apskaitos inventorinės kortelės, IT 

registras, PVM sąskaitos-faktūros, atliktų darbų aktai; 

- komunalinių atliekų deklaracija, vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas; 

 

Audito procedūros atliktos vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais2. Atliekant 

auditą laikytasi prielaidos, kad Administracijos mums pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai 

išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.  

Atliktų audito procedūrų ataskaitoje pateiksime reikšmingus dalykus, kurie yra susiję su 

lėšų apskaita ir teisės aktų laikymusi. Dėl mažos procedūrų apimties įrodymai gauti atlikus mažas 

pagrindines audito procedūras: paklausimus, dokumentų tikrinimus ir faktinės apžiūros natūroje 

procedūras. Audito procedūros atliktos siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad nėra reikšmingų 

iškraipymų ir Savivaldybės turtas (automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė)  valdomas, naudojamas 

ir disponuojama juo teisėtai. 

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 IR PASTEBĖJIMAI 

 

Šilutės rajono savivaldybei 2005 metais suteikta teisė neterminuotai naudotis 0,48 ha 

valstybinės žemės sklypu3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir naudojimo pobūdis: „kita 

paskirtis, inžinerinės infrastruktūros teritorijos“. Savivaldybė, laikydamasi Panaudos sutartyje 

                                            
2 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito 

reikalavimų patvirtinimo“ // V. žinios, 2012, Nr. 77-4008. 
3 Klaipėdos apskrities Viršininko 2005-08-18 įsakymas Nr. 13.6-3565 valstybinės žemės panaudos sutartis  

Nr. P88/2005-24. 
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nurodytos tikslinės žemės paskirties, įrengė 2161,97 kv. m. bendro ploto automobilių stovėjimo, 

poilsio aikštelę. Vadovautasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 str. 6, 7 d. nuostatomis, kad 

„asmenys, kuriems valstybinės žemės sklypai perduoti neatlygintinai naudotis, negali jų perduoti 

naudotis kitiems asmenims“. 

Savivaldybės taryba pagal Vietos savivaldos įstatymą – įgyvendina turto savininko 

funkcijas4. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktais5, 2014-06-06 

įsakymu Nr. A1-779 leido Šilutės rajono savivaldybės administracijos Nuolatinei materialiojo 

turto nuomos konkurso komisijai viešo konkurso būdu 5 metams komercinei veiklai išnuomoti 

2161,97 kv. m. bendro ploto automobilių stovėjimo, poilsio aikštelę (toliau – aikštelė), esančią 

Marių g. 20, Ventės kaime, Kintų seniūnijoje. Sprendimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos priima Savivaldybės administracijos 

direktorius6.  

Savaivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-04, 2014-07-23 įsakymais7  

Nr. A1-933 ir Nr. A1-967 buvo sudaryta Nuolatinė ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso 

komisija (toliau – Komisija). Nuolatinė komisija vykdė priežiūrą, ar vadovautasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintomis Turto nuomos konkurso 

dalyvių taisyklėmis. Viešasis konkursas dėl automobilių stovėjimo, poilsio aikštelės išnuomojimo, 

esančios Marių g. 20, Ventės kaime, Kintų seniūnijoje, komercinei veiklai vykdyti, 5 metams 

buvo skelbtas rajoninėje spaudoje 5 kartus8. Aikštelės pradinis nuompinigių dydis nustatytas pagal 

turto vertintojų pažymą, kurioje pateikta turto nuomos vertė (nuompinigių dydis). UAB „ideArt“ 

2014-08-04 pradinio mėnesinio nuompinigių dydžio nustatymo pažymoje Nr. 14-08/01 nustatytas 

2161,97 kv. m. pradinis mėnesinis nuompinigių dydis 380,00 Lt (su PVM), pagal sutartį9.Suteiktų 

paslaugų kaina 500,00 Lt. Konkurso pradinis nuompinigių dydis buvo nuo 380,00 Lt su PVM iki 

213,00 Lt (61,69 eurų) su PVM per mėnesį. Nuompinigių dydžio pasikeitimai sistemingai buvo 

fiksuojami, paskelbiant juos spaudoje bei Komisijos protokoluose10. Skelbiant viešą konkursą 3 

kartą nuompiningių dydis buvo sumažintas 30 proc. ir sudarė 266,00 Lt (su PVM). Skelbiant 5 

kartą konkursą nuompiningių dydis – nustatytas 213,00 Lt (61,69 eurų) su PVM per mėnesį. 

Nuompinigių dydis nustatytas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.  

Paskelbus 5 kartą turto nuomos konkursą, laimėtoju pripažintas vienintelis dalyvavęs 

konkurso dalyvis D. Kuršaitienės įmonė. Su ja 2014-12-08 pasirašyta Savivaldybės materialiojo 

turto nuomos sutartis Nr. R5-(8.1.11.)-814 ir turto perdavimo ir priėmimo aktas11. Nuomos 

sutarties objektas – tik aikštelė. Šiuo atveju žemė – nenuomojama. Savivaldybė vadovavosi Žemės 

įstatymo 8 str. 6, 7 d. nuostatomis, gavusi valstybinės žemės sklypą pagal panaudą, naudotis 

neatlygintinai, neperdavė naudotis kitiems asmenims (aikštelės nuomininkui). 

                                            
4 Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 1 d., 26 p. 
5 Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 5d., 8 d. 2 p., Savivaldybės tarybos 2011-12-15 sprendimu Nr. T1-249 patvirtintos 

Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 28 p. 
6 Ten pat. 
7 Savaivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-04 įsakymas Nr. A1-967„Dėl Savivaldybės administracijos 2014-

07-23 įsakymo A1-933„Dėl nuolatinės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos sudarymo“ 1 p. 

pakeitimo“. 
8 Šilutės laikraštis „Pamarys“ 2014-08-08, 2014-08-26, 2014-09-30, 2014-10-24,2014-11-11. 
9 Turto vertinimo paslaugų teikimo 2014-07-17 sutartis Nr. R5-(8.1.11.)-545 
10 Nuolatinės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2014-08-07, 2014-08-20, 2014-09-08, 2014-10-

10, 2014-11-06, 2014-11-25 protokolai Nr. 32, 38, 43, 47, 51, 55.  
11 Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto 2014-12-08 perdavimo ir perėmimo aktas Nr. R6-(8.1. 12.)-231. 
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Sutartyje įsipareigota perduoti automobilių stovėjimo aikštelę komercinei veiklai vykdyti, 

nekeičiant nurodytos veiklos paskirties. Taip pat nuomotojui nustatyta: prižiūrėti aikštelės stovį, 

tvarkyti teritoriją, mokėti buitinių atliekų išvežimo ir kt. mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu, 

pagal Savivaldybės administracijos išrašytas sąskaitas. Sutarties sąlygos dėl buitinių atliekų 

mokesčio bei kontrolė vykdomos iš dalies. Vadovaujantis Administracijos Viešųjų paslaugų 

skyriaus pateiktais duomenimis, nustatyta, kad D. Kuršaitienės įmonei vietinės rinkliavos 

mokėjimo pranešimas12 už 2015 metus nebuvo pateiktas, jis išrašytas tik audito metu, 2015-10-27, 

nors Komunalinių atliekų deklaracija už 2015 metus užpildyta 2015-01-07 ir suderinta su atliekų 

vežėju bei Savivaldybės administracija. Tikėtina, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų 

surinkimą individualios įmonės savininkės iki 2015-12-31 bus sumokėta.  

D. Kuršaitienės įmonės registravimo pažymėjime nurodytas „veiklos pobūdis: 

mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai, tabakas. 

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse“. Pastebėtina, kad įmonės registravimo 

pažymėjime, nenurodytas veiklos pobūdis dėl aikštelės nuomos. Remiantis viešam konkursui 

pateiktais dokumentais bei žodine konsultacija su VMI atsakingais darbuotojais, D. Kuršaitienės 

įmonė turėtų patikslinti veiklos sritis ir jas įregistruoti. Šio pastebėjimo dalykas nėra mūsų 

kompetencijoje, tai yra Registrų centro ir VMI atitinkamos funkcijos.  

Atlikus faktinį patikrinimą, nustatyta, kad prie esančios aikštelės yra kelio ženklas, 

nurodantis, kad aikštelė – mokama. D. Kuršaitienės įmonė, vykdydama komercinę veiklą, ima 

mokestį už automobilių stovėjimą – 0,90 eurų, išduodama pateisinantį pinigų surinkimo 

dokumentą, kasos aparato kvitą. Pastebėtina, kad ne visi atvykusieji, pastatę automobilius į 

aikštelę, kasoje (kioske) susimoka mokestį, kadangi įmonė neturi kontrolės mechanizmo, kuris 

užtikrintų mokesčio rinkimą.  

Faktinės apžiūros metu nustatyta, kad pasitaiko atvejų, kai automobiliai nestatomi tam 

skirtoje aikštelėje, o statomi šalikelėje, ant žaliosios vejos, pažeidžiant Saugaus eismo taisykles bei 

gamtos apsaugos nustatytus reikalavimus (vietovė – ornitologinis, kraštovaizdžio draustiniai, 

Nemuno deltos regioninis parkas ir t.t.). Šiuos pažeidimus turi fiksuoti ir kontroliuoti atitinkamos 

institucijos. 

Išanalizavus mokesčio už auotomobilių stovėjimą ir rinkliavos skirtumus, nustatyta, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1d. 6p., Savivaldybės taryba turi 

teisę Savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už „naudojimąsi Savivaldybių tarybų 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti“. Tarybos sprendimais neįteisinta rinkliava už 

automobilių stovėjimą bei nenustatytos vietos automobiliams statyti. Iki aikštelės išnuomojimo, 

atvykusieji aikštele naudojosi nemokamai. Aikštelės tvarkymu ir švara rūpinosi Kintų seniūnija. 

Pastebėtina, kad valdant, naudojant ir disponuojant Savivaldybės turtą (auotomobilių stovėjimo 

aikštelę), nėra (nepateiktas) ekonominio pagrindimo dėl turto naudojimo efektyviausio būdo 

parinkimo ( aikštelės nuomos, rinkliavos, tik administravimo, naudojimosi nemokamai ir kt. )  

Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartyje nurodyta „komercinė veikla“, kuria 

siekiama gauti ekonominės naudos, pelno yra plati sąvoka. Kadangi sutartyje nustatytas 

reikalavimas nekeisti veiklos paskirties, tai akivaizdžiai įrodo, kad imamas mokestis už 

automobilių stovėjimą yra ne kas kita, o komercinė veikla, vykdoma pagal paskirtį. Darytina 

išvada, kad D. Kuršaitienės įmonės renkamas mokestis už automobilių stovėjimą neprieštarauja 

teisės aktams. 

                                            
12 Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas – 89,46 eurų už 2015 metus. 
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Remiantis Administracijos centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojų pateiktais 

duomenimis, nustatyta, kad aikštelė įrengta – 2007-12-29 ir įtraukta į apskaitą. Ilgalaikio turto 

apskaitos inventorinės kortelės Nr. 4545 duomenimis aikštelės vertė – 401,088 tūkst. Lt, kuri 

pateikta Ūkio skyriaus 2007-12-29 sudarytame rekonstruotų suremontuotų objektų sąraše. 

Buhalterinės apskaitos ilgalaikio turto registro 2015-01-01 objekto vertė – 116,163 tūkst. eurų. 

Automobilių stovėjimo vertė ir nuosavybė teisingai ir laikantis 12-uoju VSAFAS atvaizduota 

registre „Ilgalaikis turtas“ 1203201 sąskaitoje „Kitų statinių įsigijimo savikaina“. 

Atlikus nekilnojamojo turto teisinę registraciją nustatyta, kad automobilių stovėjimo, 

poilsio aikštelės 0,48 ha darbų užbaigimo deklaracija13 įregistruota 2013-07-04 Nekilnojamojo turto 

registre, kuriame nustatyta nuosavybės teisė – Šilutės rajono savivaldybės. Šia deklaracija 

paskelbta, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus užbaigta aikštelė – 

naujo statinio statyba. Audito metu atsakingi darbuotojai negalėjo paaiškinti dėl kokių priežasčių, 

atlikus darbus 2007 metais, darbų užbaigimo deklaracija14 užpildyta ir įregistruota 2013-07-04. 

Pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą užpildyta pažeidžiant Statybos techninio reglamento 

str. 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 5 priedo Deklaracijos apie statybos užbaigimo formos 

pildymo reikalavimus (toliau – Deklaracija). Deklaracija nepatvirtinta reikalingų asmenų parašais: 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo. Patvirtinta tik – užsakovo parašu. Vadovaujantis Aplinkos ministro 2010-09-28 

įsakymu Nr. D1-828 patvirtinto Statybos techninio reglamento str. 1.11.01:2010 „Statybos 

užbaigimas“ 43, 44 str. reikalavimais „Statybos užbaigimo data laikoma Akto ar Deklaracijos 

pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data.“„ Aktas ir Deklaracija yra 

pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre“.  

Apie 2007 metų lėšų ir atliktus darbus pateikta ataskaita, atliktų darbų priėmimo aktai – 

nepateikti.  

Atliekant audito procedūras, siekiant įsitikinti, ar laikomasi Vyriausybės nutarimo Nr. 719 

reikalavimų, buvo patikrinta, ar inventorizuotas apskaitoje ilgalaikio turto vienetas – statinys, 

automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelė. Nustatyta, kad nesivadovauta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 19 str. 9 d. ir Vyriausybės nutarimo Nr. 719 reikalavimais, kad „apskaitos 

duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimo inventorizavimo duomenimis“. Nesudarytas 2014-

12-31 inventorizavimo aprašas Savivaldybės išnuomotam ilgalaikiui turtui – automobilių stovėjimo 

ir poilsio aikštelei.  

IŠVADOS 

 

 

1. Viešo konkurso būdu 5 metams komercinei veiklai išnuomota 2161,97 kv. m. bendro ploto 

automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė, esanti Marių g. 20, Ventės kaime, Kintų seniūnijoje. 

2. Nuompinigių dydis nustatytas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.  

3. D. Kuršaitienės įmonės renkamas mokestis už automobilių stovėjimą neprieštarauja teisės 

aktams.  

                                            
13 Deklaracija apie statybos užbaigimą 2013-07-04 Nr. R3-(4.1.14.)-5250. 
14 Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) (toliau – Statytojas) ir kitų statybos 

dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista 

pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo 

rengiamas/ Aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymas Nr. D1-828 Dėl statybos techninio reglamento str. 1.11.01:2010 

„Statybos užbaigimas“ patvirtinimo. 
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4. Sutarties sąlygos dėl buitinių atliekų mokesčio bei kontrolės vykdomos iš dalies. D. Kuršaitienės 

įmonei vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas už 2015 metus nebuvo pateiktas, jis išrašytas tik 

audito metu 2015-10-27.   

5. Aikštelė išnuomota, neturint ekonominio pagrįstumo dėl turto naudojimo efektyviausio būdo 

parinkimo.   

6. Administracijos atsakingi darbuotojai negalėjo paaiškinti dėl kokių priežasčių, atlikus aikštelės 

statybos užbaigimo darbus 2007 metais, darbų užbaigimo deklaracija užpildyta ir įregistruota 2013-

07-04. 

7. Deklaracija apie statybos užbaigimą nepatvirtinta teisės aktuose nustatytų asmenų parašais. 

Nesivadovauta Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Statybos techninio reglamento reikalavimais.  

8. Apie 2007 metų lėšų ir atliktus darbus (aikštelės) pateikta ataskaitoje, atliktų darbų priėmimo 

aktai – nepateikti. 

9. Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir Vyriausybės nutarimo Nr. 719 

reikalavimais, kad „apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimo inventorizavimo 

duomenimis“. Nesudarytas 2014-12-31 inventorizavimo aprašas Savivaldybės išnuomotam 

ilgalaikiui turtui – automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelei. 

 

REKOMENDACIJOS  

Administracijos direktoriui 

1. Išsiaiškinti dėl kokių priežasčių buvo nepilnai vykdytos darbo funkcijos, nevykdyta kontrolė, 

kad D. Kuršaitienės įmonei vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimas už 2015 metus išrašytas tik 

audito metu, 2015-10-27. 

2. Ateityje parenkant turto efektyviausią naudojimo būdą, nuomojant Savivaldybės ilgalaikį 

materialųjį turtą, pagrįsti ekonominiais skaičiavimais.   

3.  Įpareigoti Savivaldybės administracijos inventorizacijos komisiją vadovautis Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Inventorizacijos 

taisyklėmis teisingai atlikti metinę inventorizaciją ir įforminti reikalingais dokumentais. 

4. Ateityje atlikus statybos darbus, teisingai užpildyti ir patvirtinti deklaraciją, kuri atitiktų 

nustatytos formos pildymo reikalavimus, deklaraciją patvirtinti reikalingų asmenų parašais.   

 

Kontrolės ir audito tarnyba informuos VMI dėl D. Kuršaitienės įmonės registravimo 

pažymėjime nustatyto neatitikimo, vykdomos ir registruotos veiklos. 

 

 
Savivaldybės kontrolierė       Jolita 

Stonkuvienė 

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja        Judita 

Subačienė 

 

 

 

Originalas nebus siunčiamas  


