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SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO 2015 METŲ FINANSINIO 

(TEISĖTUMO) AUDITO ATASKAITA 

 

2016 m. kovo 30 d. 

Šiauliai 

 

ĮŽANGA 
 

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. 

spalio 2 d. pavedimu Nr. PA-6. Auditą atliko Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos vyresnioji patarėja Rasa Vasauskienė ir vyresnysis patarėjas Vytautas Vestartas. 

Audituojamas subjektas – Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas (toliau – Įmonė), adresas: 

Lakūnų g. 4, Šiauliai, identifikavimo kodas – 145907544. Audituojamu laikotarpiu iki 2015 m. 

liepos 15 d. Įmonei vadovavo direktorius Romas Mikšys (atleistas Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 

AP-267), nuo 2015 m. liepos 16 d. vadovavo laikinai einantis Įmonės direktoriaus pareigas Algirdas 

Ulčinas, vyriausiąja buhaltere dirbo Irena Sendžikienė. 

Įmonės valdybą sudarė: iki 2015 m. liepos 15 d. Romas Mikšys, Įmonės direktorius 

(atšauktas Administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A-901), nuo 2015 m. 

liepos 16 d. Administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A-901 paskirtas Algirdas 

Ulčinas, laikinai einantis Įmonės direktoriaus pareigas, ir Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – 

Savivaldybė) atstovai – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2012 m. birželio 28 

d. sprendimu Nr. T-172 paskirta Lijana Staponkienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos 

skyriaus vyriausioji specialistė (atšaukta Administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymu 

Nr. A-901), Administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A-901 paskirta Brigita 

Bendžiuvienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė, 

Administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-997 paskirta Irena Krugiškienė, 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Turto poskyrio vedėja, Administracijos 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-1688 paskirtas Romanas Kančauskas, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (atšauktas Administracijos direktoriaus 

2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-485), Administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. A-901 paskirtas Martynas Šiurkus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas. 

Audito tikslas – įvertinti Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą ir 

teisingumą bei pareikšti nepriklausomą nuomonę, taip pat įvertinti savivaldybės (valstybės) lėšų ir 

turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems 

tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. 

Atliekant Įmonės metinių finansinių atskaitų rinkinio auditą, patikrinta, ar Įmonės veiklos 

ataskaitos duomenys atitinka metinių finansinių atskaitų rinkinio duomenis. 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. pavedimu Nr. PA-5 

atliekamas Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių finansinis 

(teisėtumo) auditas, todėl audito duomenys bus panaudoti vertinant 2015 metų Šiaulių miesto 

savivaldybės Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenis. 
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Ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė 

apie finansinių ataskaitų rinkinį ir kitas atskaitas, lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo 

jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje. 

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 
 

Audituotas 2015 metų finansinių atskaitų rinkinys, atskirais atvejais tęstinumo bei 

planavimo tyrimui panaudoti 2014 metų duomenys. 

Audito metu buvo vertinamos Įmonės 2015 metų finansinės ir kitos ataskaitos (su priedais): 

• 2015 m. gruodžio 31 d. balansas; 

• 2015 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita; 

• 2015 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita;  

• 2015 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 

• 2015 metų finansinių atskaitų aiškinamasis raštas; 

• 2015 metų veiklos ataskaita. 

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius 

audito standartus, atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių įmonių 

veiklą, verslo apskaitos standartus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių atskaitų 

sudarymą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, vidaus kontrolę, taip pat kitus teisės aktus. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra 

reikšmingų iškraipymų ir savivaldybės bei valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir 

disponuojama juo teisėtai. Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės 

apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 100 proc. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų 

sandorių.  

Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:  

- rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu 

pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse; 

- kadangi Įmonė audituojama kiekvienais metais, tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų 

dokumentų  pokyčių per 2015 metus peržiūra;  

- svarbiausių sričių (ilgalaikio turto, pagrindinės ir kitos veiklos pajamų, darbo 

užmokesčio, soc. draudimo ir soc. išmokų, pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų) 

pagrindinės audito procedūros – ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių 

detaliosios ir analitinės audito procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie 

geriausiai reprezentavo visumą. 

Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų, 

sutartinių įsipareigojimų ir kt. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, 

priežastis ir pasekmes. 

Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas 

audito procedūras.  

 

ĮMONĖS VEIKLA 
 

Įmonės pagrindinė veikla – oro transporto paslaugos ir orlaivių, pervežančių krovinius ir 

keleivius, techninis ir komercinis aptarnavimas. 

Audituojamo laikotarpio pabaigoje Įmonėje dirbo 29 darbuotojai. 

2015 metais Įmonės pagrindinės veiklos pajamos siekė 747,2 tūkst. Eur. Kitos veiklos 

pajamos – pagal 2015 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T-2 (2015-12-28 Tarybos sprendimo 

Nr. T-338 redakcija) patvirtintą Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatą SĮ Šiaulių oro 

veiklai finansuoti skirtos lėšos – siekė 415 tūkst. Eur. Pardavimo savikaina sudarė 606,4 tūkst. Eur, 

veiklos sąnaudos – 323,7 tūkst. Eur, finansinės veiklos sąnaudos – 10 tūkst. Eur. 2015 metų Įmonės 

veiklos rezultatas – 222,2 tūkst. Eur pelno.  
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2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis Įmonės turto vertė – 1690,6 tūkst. Eur, kurio 

94 proc. sudaro ilgalaikis turtas – 1589,7 tūkst. Eur, likusi dalis – 100,9 tūkst. Eur – trumpalaikis 

turtas. 2015 metais turto vertė išaugo 962,1 tūkst. Eur arba 132,1 proc. Tokį ženklų ilgalaikio turto 

vertės padidėjimą lėmė tai, kad: 2015 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T-243 patikėjimo 

teise Įmonei buvo perduoti oro uosto takai adresu Aviacijos g. 5, Šiauliai (likutinė vertė 26,2 tūkst. 

Eur) ir VĮ Registrų centras nuo 2015-12-02 įregistravo sklypų adresu Aviacijos g. 17, Aviacijos g. 

5, Šiauliai patikėjimo teisę Įmonei (vidutinė rinkos vertė – 912,6 tūkst. Eur). 
 

2015 m. gruodžio 31 d. Įmonės nuosavas kapitalas sudarė 1295 tūkst. Eur, dotacijos 

(subsidijos) – 226,6 tūkst. Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 169 tūkst. Eur, iš kurių 7,7 

tūkst. Eur – ilgalaikės skolos kredito įstaigoms einamųjų metų dalis, skolos tiekėjams, su darbo 

santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos skolos – 161,3 tūkst. Eur. 

 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

 

1. Dėl biudžeto lėšų naudojimo 
 

1.1. 2015 metų Savivaldybės biudžete iš (05) Ekonominės plėtros programos asignavimų, 

skirtų investiciniams projektams finansuoti, 204,8 tūkst. Lt buvo skirta Šiaulių oro uosto plėtrai. 

Biudžeto lėšų naudojimo 2015-03-20 sutartimi Nr. SŽ-255 (toliau – Sutartis Nr. SŽ-255) Įmonei 

buvo skirta 144,8 tūkst. Eur.  

Įmonė Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaitos (forma Nr.2) duomenimis:  

 veterinarijos postui įrengti bei privažiavimo dangos prie veterinarijos posto remontui 

atlikti – išlaidų straipsnis „Kiti pastatai ir statiniai“ (ekonominės klasifikacijos kodas 

3.1.1.2.1.3) – pagal sąmatą iš 2015 metams planuotų ir skirtų 94,1 tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžeto asignavimų, panaudojo 31,7 tūkst. Eur, arba 62,4 tūkst. Eur 

mažiau; 

 aviacinių degalų užpylimo automobiliui įsigyti – išlaidų straipsnis „Transporto 

priemonės“ (ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.1.3.1.1) – pagal sąmatą iš 2015 metams 

planuotų ir skirtų 14,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimų panaudojo 26,6 

tūkst. Eur, arba 12,1 tūkst. Eur daugiau; 

 perono dangų remontui atlikti – išlaidų straipsnis „Kitos paslaugos“ (ekonominės 

klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30) – pagal sąmatą 2015 m. planuotų ir skirtų 36,2 tūkst. 

Eur Savivaldybės biudžeto asignavimų nepanaudojo; 

 86,4 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų (62,4 tūkst. Eur, skirtų krovinių apdorojimo 

patalpų renovavimui, veterinarijos posto įrengimui bei privažiavimo dangos prie 

veterinarijos posto remontui, ir 24 tūkst. Eur, skirtų perono dangų remontui) buvo 

panaudota reaktyvinio kuro pirkimui (išlaidų straipsnis „Kitos prekės“ ekonominės 

klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.10), nors asignavimų šioms išlaidoms sąmatoje planuota ir 

skirta nebuvo. 

Įmonė, panaudodama Savivaldybės biudžeto asignavimus reaktyvinio kuro pirkimui, 

nesivadovavo Sutarties Nr. SŽ-255 2.1. ir 2.2. p. nuostatomis lėšas naudoti tik sutartyje nurodytam 

tikslui ir griežtai pagal nurodytą tikslinį paskirstymą. 

Įmonė Šiaulių miesto savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui (2015 m. gruodžio 

14 d. raštas Nr. 210, 2015 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. 216, 2015 m. gruodžio 17 d. raštas Nr. 217) 

teikė prašymą inicijuoti atitinkamus Sutarties Nr. SŽ-255 ir programos sąmatos pakeitimus, tačiau 

Savivaldybės administracijos sutikimas nebuvo gautas (2015 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. S-3664). 

Įmonė nesivadovavo ir Sutarties Nr. SŽ-255 2.6. p. nuostatomis – paaiškėjus, kad 86,4 tūkst. 

Eur buvo panaudota ne pagal tikslinę paskirtį, per 5 darbo dienas negrąžino Savivaldybės 

administracijai. 
 



4 

 

Nesivadovaujant Biudžeto sandaros įstatymo1 8 str. 3 p. ir Biudžeto lėšų naudojimo         

2015-03-20 sutarties Nr. SŽ-255 2.1. p. nuostatomis, 98,6 tūkst. Eur panaudota ne pagal patvirtintą 

programos sąmatą. 

Įmonė, nesivadovaudama Sutarties Nr. SŽ-255 2.2. p. nuostatomis, 86,4 tūkst. Eur biudžeto 

lėšų panaudojo ne sutartyje nurodytam tikslui, nesivadovaudama Sutarties Nr. SŽ-255 2.6. p. 

nuostatomis, per 5 darbo dienas negrąžino jų į Savivaldybės administracijos sąskaitą. 
 

1.2. Biudžeto lėšų naudojimo 2015-07-17 sutartimi Nr. SŽ-906 (toliau – Sutartis Nr. SŽ-

906) Įmonei buvo skirta ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitos 2015-12-31 

duomenimis panaudota 60 tūkst. Eur veterinarijos posto įrengimui ir šaldymo įrenginių veterinarijos 

poste įrengimui. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaitos (forma Nr.2) duomenimis Įmonė 

veterinarijos postui įrengti (išlaidų straipsnis „Kiti pastatai ir statiniai“ ekonominės klasifikacijos 

kodas 3.1.1.2.1.3) pagal sąmatą iš 2015 metais planuotų ir skirtų 43,7 tūkst. Eur Savivaldybės 

biudžeto asignavimų panaudojo 35,7 tūkst. Eur, arba 8 tūkst. Eur mažiau. Šaldymo įrenginių 

veterinarijos poste įrengimui – išlaidų straipsnis „Kitas ilgalaikis materialus turtas“ (ekonominės 

klasifikacijos kodas 3.1.1.5.1.1) – pagal sąmatą 2015 metais planuota ir skirta 16,3 tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžeto asignavimų, Įmonė panaudojo 24,3 tūkst. Eur, arba 8 tūkst. Eur daugiau.  
 

Nesivadovaujant Biudžeto sandaros įstatymo 8 str. 3 p. ir Biudžeto lėšų naudojimo          

2015-07-17 Sutarties Nr. SŽ-906 2.1. p. nuostatomis, Įmonė 8 tūkst. Eur panaudojo ne pagal 

patvirtintą programos sąmatą. 
 

2. Dėl atostoginių kaupinių 
 

Pastebėtina, kad Įmonės darbuotojai 2015-12-31 turėjo 839,88 kalendorinių dienų 

nepanaudotų kasmetinių atostogų, o jų apmokėjimui įmonė buvo suformavusi 21,6 tūkst. Eur 

atostoginių kaupinių (atitinkamai 2014-12-31 nebuvo pasinaudota 898,53 kalendorinių dienų 

kasmetinių atostogų, jų apmokėjimui buvo suformuota 27,4 tūkst. Eur atostoginių kaupinių). 

Vertinant Įmonės finansinėse ir veiklos ataskaitose pateiktą informaciją apie 2015 metais 

sumažėjusias pardavimo apimtis, darytina išvada, kad buvo galima rasti būdų panaudoti turimus 

išteklius efektyviau ir išleisti darbuotojus kasmetinių atostogų kaip numatyta Darbo kodekso 169 

str. 1 d. ir 174 str. 3 d.  

Atkreipiame dėmesį, kad Įmonei kelis pastaruosius metus buvo teikti pastebėjimai dėl 

sąlyginai didelės apimties atostoginių kaupinių ir tuo pačiu neefektyvaus lėšų naudojimo, tačiau 

padėtis iš esmės nepasikeitė. 

 

 3. Dėl viešųjų pirkimų 
 

2015 m. balandžio 29 d. Įmonė sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 201504-02 (toliau – 

Bendradarbiavimo sutartis), kurios 1.1. p. numatyta, kad kita Bendradarbiavimo sutarties šalis – 

Bendrovė – Įmonei teiks devynių rūšių atlygintinas paslaugas, taikant šios sutarties 3 priede 

suderintus įkainius. Pagal minėtą sutartį 2015 metais buvo nupirkta paslaugų už 34,3 tūkst. Eur be 

PVM.  

Įmonė, kaip perkančioji organizacija, sudarydama tokią sutartį dėl paslaugų pirkimo, 

nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo2 reikalavimais ir neatliko nustatytų 

pirkimo procedūrų, todėl neužtikrino, kad būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir 

skaidrumo principų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.  
 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (aktuali redakcija nuo 2014-03-20); 
2 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (aktuali redakcija nuo 2013-10-26). 
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Dėl nustatyto neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams negalime patvirtinti, kad 

Įmonės 34,3 tūkst. Eur be PVM pirkimai įvykdyti ir lėšos panaudotos pilnai laikantis skaidrumo, 

racionalumo ir kitų minėtame įstatyme numatytų principų. 
 

Pažymėtina, kad jau SĮ Šiaulių oro uosto 2012 m., 2013 m. finansinio (teisėtumo) audito 

ataskaitose buvo nurodyta apie Įmonės vykdytą paslaugų pirkimą pagal bendradarbiavimo sutartis, 

pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, ir rekomenduota tokiu būdu pirkimų nevykdyti. 

 

4. Dėl turto valdymo 
 

4.1. Įmonės prašymu Šiaulių miesto savivaldybės Negyvenamųjų patalpų skirstymo 

komisija (2015 m. kovo 4 d. protokolas Nr. VAK-6) leido skelbti patikėjimo teise valdomo turto – 

597,91 kv. m. ploto angaro 10G1/b (unikalus numeris 2999-4015-6233) viešą nuomos konkursą. 

Tačiau Įmonė, nesivadovaudama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo3 12 str. 2 d. bei Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos 

sprendimu Nr. T-384 (2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimo Nr. T-394 redakcija), 16 p. 

nuostatomis, minėtos Bendradarbiavimo sutarties 1.2., 1.3. p. Bendrovei neatlygintinai suteikė teisę 

naudotis minėtu angaru ir betoninių plokščių aikštelėmis (kiekviena 444 kv. m. ploto). 

2015 m. spalio 1 d. Įmonė su konkurso nugalėtoju tapusia minėta Bendrove pasirašė 

Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 201510-01 dėl angaro 10G1/b nuomos. 
 

4.2. Įmonei 2012 m. lapkričio 29 d. Valstybės turto panaudos sutarties Nr. 111-K4-30 

(toliau – Sutartis Nr. 111-K4-30) pagrindu 5 metų laikotarpiui buvo perduotas valstybei nuosavybės 

teise priklausantis 618,72 kv. m. bendro ploto angaras 7G1b (unikalus numeris 2999-4015-6077), 

kuriame ji 2015 metais vykdė veterinarijos posto įrengimo darbus, finansuojamus Savivaldybės 

biudžeto lėšomis (Sutartys Nr. SŽ-255 ir Nr. SŽ-906). Sutarties Nr. 111-K4-30 8.3. p. nustatyta, 

kad panaudos gavėjas – Įmonė – gauto turto pagerinimui ar pertvarkymui turi gauti panaudos davėjo 

– Lietuvos kariuomenės KOP Aviacijos bazės – sutikimą, tačiau toks sutikimas nebuvo gautas. 

Kadangi Sutartis Nr. 111-K4-30 galioja iki 2017 m. lapkričio 29 d., galima rizika, kad jos 

nepratęsus, lėšos angaro pertvarkymui bus panaudotos neefektyviai (neatsipirks). 
 

 

3. Dėl veiklos ataskaitos 
 

Vertinant Įmonės veiklos ataskaitoje pateiktus duomenis, apsiribota patikrinimu, ar joje 

pateikti duomenys atitinka metinių finansinių atskaitų rinkinio duomenis, neapimant vadovybės 

vertinimo, veiklos planų ir prognozių tikrinimo.  
 

Įmonės 2015 m. veiklos ataskaitoje nepastebėti jokie reikšmingi neatitikimai, lyginant su 

audituotu metinių finansinių atskaitų rinkiniu. 
 

4. Vidaus kontrolės vertinimas ir pažanga šalinant nustatytus trūkumus  
 

Atsižvelgiant į audito metu atliktas procedūras, nustatyta, kad Įmonėje vidaus kontrolės 

sistema sukurta taip, kad užtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus, atsižvelgiant į vidaus kontrolės 

tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę 

sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, yra sukurtos vidaus kontrolės 

procedūros, vidaus kontrolės sistema veikia patikimai, išskyrus nereikšmingas išimtis, todėl vidaus 

kontrolės sistema vertinama kaip gera. 

Apie nereikšmingas audito metu nustatytas klaidas ir neatitikimus Įmonės direktorius bei 

vyr. buhalterė buvo informuoti žodžiu. Neatitikimai numatomi ištaisyti artimiausiu metu. 

                                                 
3 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 

Nr. VIII-729 (aktuali redakcija nuo 2014-10-01). 
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5. Rekomendacijos 
 

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto direktoriui: 
1. Vadovaujantis Sutarties Nr. SŽ-255 2.6. p. nuostatomis, grąžinti ne pagal tikslinę paskirtį 

panaudotas lėšas į Savivaldybės administracijos sąskaitą. 

2. Užtikrinti, kad vykdant Įmonės veiklą, perduodant turtą, būtų įgyvendinamos Biudžeto 

sandaros, Viešųjų pirkimų ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymų nuostatos, laikomasi sutartinių įsipareigojimų. 

3. Imtis priemonių dėl Valstybės turto panaudos sutarties Nr. 111-K4-30 pratęsimo ar pagal šią 

sutartį naudojamo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn. 

 

 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 

vyresnioji patarėja            Rasa Vasauskienė 

 

 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 

vyresnysis patarėjas            Vytautas Vestartas 


