ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS IR PANAUDOS SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ
VYKDYMO PATIKRINIMO ATASKAITA
2016 m. lapkričio 14 d.
Šiauliai
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. spalio 10 d. pavedimu Nr. PA-10
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnioji patarėja Stanislava Tamonienė atliko
patikrinimą, kurio tikslas - Savivaldybės administracijos sudarytų negyvenamųjų patalpų nuomos ir
panaudos sutarčių įsipareigojimų vykdymo vertinimas.
Patikrinimo metu buvo analizuoti teisės aktai, reglamentuojantys Šiaulių miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomą,
jo perdavimą panaudos pagrindais, vertintas patikrinimo metu galiojančių Savivaldybės materialiojo
turto nuomos ir Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutartyse nurodytų Nuomininkų ir
Panaudos gavėjų įsipareigojimų vykdymas, vertintos skolos ir jų išieškojimas.
Atliekant patikrinimą, daryta prielaida, kad visi patikrinimo metu pateikti dokumentai yra
išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
Ataskaitoje pateikti tik patikrinimo metu nustatyti dalykai. Patikrinimo metu nebuvo vertinti
finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų duomenys, neatliktos audito procedūros jų tikrinimui ir
teisingumui įvertinti, nes tai nėra šio patikrinimo tikslas, todėl nuomonė apie tai nepareiškiama ir
išvada nerašoma.
Įrodymai ataskaitai yra gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo ir kitas
procedūras.
Patikrinimo metu nustatyti dalykai gali turėti įtakos vertinant 2016 metų Savivaldybės lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą.
Teisinis reglamentavimas
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas1 nustato,
kad savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nurodytiems subjektams, savivaldybei nuosavybės
teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas tarybos nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys,
kad 2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2678 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 14 straipsnis papildytas 9 dalimi, kuriame nurodyta, kad Valstybės ar
savivaldybės turto panaudos gavėjas sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis
mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia šio turto valdytojui ataskaitą, kurioje
nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią
veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti
nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto
remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais
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tvarkos aprašas2 (toliau – Panaudos aprašas), kurio 4 p. nurodyta, kad Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis materialusis turtas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti gali būti
perduotas šiems subjektams: biudžetinėms įstaigoms; viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų
dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip
pat viešosioms įstaigoms - mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą
muziejų sistemoje; socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims; asociacijoms
(nustatytais atvejais); labdaros ir paramos fondams (nustatytais atvejais); politinėms partijoms;
Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams; kitiems subjektams,
jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose. Taip pat
patvirtinta Savivaldybės materialiojo turto panaudos pavyzdinė sutartis ir Savivaldybės materialiojo
turto perdavimo ir priėmimo aktas.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas3 (toliau –
Nuomos aprašas), kurio 1 p. nurodyta, kad Nuomos aprašas reglamentuoja Šiaulių miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto, išskyrus
gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius, viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu
tvarką ir sąlygas. Taip pat patvirtinta Savivaldybės materialiojo turto nuomos pavyzdinė sutartis ir
Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas.
Pastebėjimai dėl teisinio reglamentavimo:
- Panaudos aprašas reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarką ir sąlygas (1 p.), tačiau 10 p. nuostatos
reglamentuoja ir kito nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimą;
- Savivaldybės materialiojo turto panaudos pavyzdinėje sutartyje 10.2.5 p. nurodyta, kad
sutartis nutraukiama, kai panaudos gavėjas nevykdo sutarties 8.5 p. reikalavimų (nemoka
komunalinių mokesčių), tačiau 8.5 p. panaudos pavyzdinėje sutartyje nėra, ši nuostata nurodyta 5.5
p.;
- Nuomos apraše 4 p. nurodyta, kad visais Savivaldybės materialiojo turto nuomos
klausimais sprendimus priima Taryba, tačiau pagal 43 p. - dėl Savivaldybės materialiojo turto
nuomos ne konkurso būdu sprendimą išnuomoti turtą priima Savivaldybės administracijos
direktorius;
- Nuomos apraše 42.2 p. nurodyta, kad turi būti nurodytas siūlomas nuompinigių dydis
(išskyrus 35.2 p. numatytais atvejais), tačiau 35.2 p. Nuomos apraše nėra;
- Nuomos apraše 42.3 p. ir 42.4 p. nurodyta ta pati nuostata (turto naudojimo paskirtis
(tikslas) ir adresas, plotas).
Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutartys
Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą panaudos sutarčių sąrašą Šiaulių miesto
savivaldybė, vadovaujantis Tarybos sprendimais, 2016 m. lapkričio 1 d. buvo sudariusi 67
Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutartis, pagal kurias perduota materialiojo turto
42.220,62 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų.
Panaudos sutarčių įsipareigojimų vykdymas
Pagal patikrinimo metu surinktą informaciją matyti, kad panaudos gavėjai Labdaros ir
paramos fondas ,,AGAPAO“ (Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutartis 2015 m. kovo 26
Nr. SŽ-309) ir Tarptautinės žmogaus gerovės asociacija (Savivaldybės materialiojo turto panaudos
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. T-331 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2015-02-26 sprendimo Nr. T-48 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise
valdomo materialiojo turto nuomos ir panaudos“ pakeitimo“.
3
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimas Nr. T-48 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos ir panaudos“.
2

2

sutartis 2015m. kovo 26 d. Nr. SŽ-312) nevykdė 5.5 p. įsipareigojimų mokėti mokesčius kas mėnesį
už komunalines paslaugas. AB ,,Šiaulių energija“ 2016 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. SD-1816 Šiaulių
miesto savivaldybės administraciją informavo, kad negyvenamųjų patalpų Tiesos g. 3 panaudos
gavėjo Labdaros ir paramos fondo ,,AGAPAO“ skola laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016
m. balandžio 15 d. už tiekiamą šilumos energiją 2016 m. rugsėjo 1 d. sudaro 4.209,40 Eur,
panaudos gavėjo Tarptautinės žmogaus gerovės asociacijos - 2.359,31 Eur ir pranešė, kad,
prasidėjus šildymo sezonui ir nesumokėjus skolų, šilumos energija į minėtą pastatą nebus tiekiama.
Patikrinimo laikotarpiu, atsižvelgiant į pateiktą informaciją, skolininkai ir AB ,,Šiaulių energija“
sudarė skolos mokėjimo sutartis: Labdaros ir paramos fondas ,,AGAPAO“ pagal Skolos mokėjimo
sutartį 2016 m. spalio 24 d. Nr. 5395/SK įsipareigojo 4.209,40 Eur sumokėti iki 2017 m. vasario 28
d.; Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija pagal Skolos mokėjimo sutartį 2016 m. spalio 24 d. Nr.
5401/SK įsipareigojo 2.359,31 Eur sumokėti iki 2017 m. vasario 28 d.
Taip pat anksčiau minėti panaudos gavėjai nemoka už lietaus nuotekų tvarkymą. UAB
,,Šiaulių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 19 raštu Nr. S-3486 Šiaulių miesto savivaldybės administraciją
informavo, kad negyvenamųjų patalpų Tiesos g. 3 panaudos gavėjų skola 2016 m. rugsėjo 14 d.
sudaro: Labdaros ir paramos fondo ,,AGAPAO“ – 174,40 Eur ir 4,60 Eur delspinigių, Tarptautinės
žmogaus gerovės asociacijos – 98,02 Eur ir 2,59 Eur delspinigių. Patikrinimo metu UAB ,,Šiaulių
vandenys“ informavo skolininkus apie sutikimą, kad skola už tvarkomas nuotekas būtų mokama
pagal grafiką ir paskutinis mokėjimas - 2017 m. balandžio 20 d.
Įsipareigojimų, nurodytų panaudos sutartyse dėl komunalinių mokesčių mokėjimo,
vykdymo vidaus kontrolė nėra nustatyta.
Panaudos gavėjai įpareigoti (Panaudos aprašo 14 p.) panaudos teisę per 30 kalendorinių
dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, o
nutraukus sutartį (ar jai pasibaigus), išregistruoti. Pastebėta, kad sudarytose panaudos sutartyse
nurodyta pateikti įregistravimo faktą patvirtinančius dokumentus panaudos davėjui, tačiau nė vienas
panaudos gavėjas nepateikė įregistravimo faktą patvirtinančių dokumentų.
Ne visi panaudos gavėjai vykdo įpareigojimą (Panaudos aprašo 15 p.) per 30 kalendorinių
dienų nuo nekilnojamojo daikto perdavimo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui nuo
draudiminių įvykių panaudos pagrindais perduotą turtą ir pristatyti turto valdytojo įgaliotam
asmeniui draudimo įstaigos išduoto poliso kopiją. Patikrinimo metu nustatyta, kad apie šio
įsipareigojimo vykdymą duomenų nepateikė: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
(Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties 2014 m. kovo 18 d. Nr. SŽ-315 8.5 p.),
Asociacija klubas ,,Mangustas“ (Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties 2013 m. spalio
4 d. Nr. SŽ-979 8.5 p.), Regbio sporto klubas ,,Vairas“ (Savivaldybės materialiojo turto panaudos
sutarties 2016 m. balandžio 24 d. Nr. SŽ-280 5.6 p.), Šiaulių rajono savivaldybės administracija
(Savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. SŽ-1232 su
pakeitimais 8.5 p.), Tarabildų šeimos kultūros klubo archyvas (Savivaldybės materialiojo turto
panaudos sutartis 2015 m. spalio 2 d. Nr. SŽ-1192 5.6 p.). Pastebėta, kad minėtose sutartyse
nenurodyta pristatyti turto valdytojo įgaliotam asmeniui draudimo įstaigos išduoto poliso kopiją.
Savivaldybės administracija nevykdė panaudos sutarčių įsipareigojimų kontrolės: nė
vienas panaudos gavėjas nepateikė panaudos sutarčių įstatymų nustatyta tvarka įregistravimo
Nekilnojamojo turto registre faktą patvirtinančių dokumentų; ne visi panaudos gavėjai vykdo
įpareigojimą per 30 kalendorinių dienų nuo nekilnojamojo daikto perdavimo dienos apdrausti
visam sutarties galiojimo laikui nuo draudiminių įvykių panaudos pagrindais perduotą turtą ir
pristatyti turto valdytojo įgaliotam asmeniui draudimo įstaigos išduoto poliso kopiją.
Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartys ir įsipareigojimų vykdymas
Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą nuomos sutarčių sąrašą Šiaulių miesto
savivaldybė, vadovaujantis Tarybos sprendimais, 2016 m. lapkričio 1 d. buvo sudariusi 13
Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarčių, pagal kurias nuomojama 2.177,99 kv. m ploto
negyvenamųjų patalpų. Nuomos mokestį moka 12 Nuomininkų, nes UAB ,,Žemdirbių turgus“,
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kuris nuomoja 853,90 kv. m ploto patalpas J. Basanavičiaus g. 11, nuomos mokesčio nemoka,
kadangi pagal Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomos sutarties 2004 m. sausio 2 d.
(2004-01-09 Nr. SŽ-8 su vėlesniais pakeitimais) 4 p. atlikto kapitalinio remonto išlaidos (950,00
tūkst. Lt) užskaitomos į nuompinigius. Be UAB ,,Žemdirbių turgus“, nuomojamų negyvenamųjų
patalpų nuomos mokesčio vidurkis sudaro 0,02 Eur per mėnesį už 1 kv. m.
Pagal Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus pateiktą Negyvenamųjų patalpų
nuomos per 2016 m. sausio – spalio mėn. ataskaitą galiojančių nuomos sutarčių nuomininkų skolą
2016-11-01 sudaro 512,78 Eur nuomos mokestis ir 14,28 Eur delspinigiai, iš jų: VšĮ ,,Mūsų
draugas“ (Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartys 2013 m. sausio 18 Nr. SŽ-52 ir 2013 m.
gegužės 3 d. Nr. SŽ-516) – 85,39 Eur nuomos mokestis ir 9,40 Eur delspinigiai; UAB ,,Vaiteksa“
(Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis 2014 m. spalio 1 d. Nr. SŽ-1026) - 430,28 Eur ir
4,49 Eur delspinigių. UAB ,,Vaiteksa“ pagal Pirkimo-pardavimo sutartį 2016 m. sausio 8 d. (201601-11 Nr. SŽ-24) nuomotas negyvenamąsias patalpas Aido g. 16A nusipirko (privatizavo). Iki šios
sutarties pasirašymo už privatizuojamą objektą buvo atsiskaityta (iki 2015-12-30), tačiau aktas Dėl
nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo pasirašytas 2016 m. sausio 20 d.
Atkreiptinas dėmesys, kad nesprendžiamas nuomininkų, su kuriais sutartys nutrauktos,
susidariusių nuomos mokesčių skolų išieškojimas. Nuomininkų skola 2016 m. lapkričio 1 d. sudaro
122.023,56 Eur, iš jų: nuomos mokesčio – 115.820,57 Eur delspinigių – 6.202,99 Eur. Nustatyta,
kad 61.822,11 Eur skolos yra susidariusios iki 2000 m., tačiau nėra pripažintos beviltiškomis. Pagal
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 nuostatas bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10
metų. Be to, patikrinus skolininkų teisinį statusą per VĮ Registrų centro duomenų bazę, nustatyta,
kad kai kurios įmonės yra išregistruotos: UAB ,,Tedela“, Ritos Raguckienės įmonė, įmonė
,,Naglis“. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijoje nėra patvirtinta Skolų pripažinimo
beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos tvarka.
Nesprendžiamas nuomininkų, su kuriais sutartys nutrauktos, susidariusių nuomos
mokesčių skolų išieškojimas; Savivaldybės administracijoje nėra patvirtinta Skolų pripažinimo
beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos tvarka.
Pagal patikrinimo metu surinktą informaciją matyti, kad nuomininkas VšĮ ,,Mūsų draugas“
nevykdo įsipareigojimų (anksčiau minėtų sutarčių 4 p.) laiku mokėti mokesčius už teikiamas
komunalines paslaugas. AB ,,Šiaulių energija“ 2016 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. SD-1816 Šiaulių
miesto savivaldybės administraciją informavo, kad negyvenamųjų patalpų Tiesos g. 3 nuomininko
skola laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. balandžio 15 d. už tiekiamą šilumos energiją
2016 m. rugsėjo 1 d. sudaro 1.354,36 Eur ir pranešė, kad prasidėjus šildymo sezonui ir nesumokėjus
skolos, šilumos energija į minėtą pastatą nebus tiekiama. Patikrinimo metu skolininkas ir AB
,,Šiaulių energija“ sudarė Skolos mokėjimo sutartį 2016 m. spalio 24 d. Nr. 5405/SK, pagal kurią
įsipareigojo 854,36 Eur sumokėti iki 2017 m. vasario 28 d.
Be to minėtas nuomininkas nemoka už lietaus nuotekų tvarkymą bei už šalto vandens
tiekimą ir to vandens nuotekų tvarkymą. UAB ,,Šiaulių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr.
S-3486 Šiaulių miesto savivaldybės administraciją informavo, kad negyvenamųjų patalpų Tiesos g.
3 nuomininko skola 2016 m. rugsėjo 14 d. už lietaus nuotekų tvarkymą sudaro 29,80 Eur ir 2,02 Eur
delspinigių ir yra skolingas 772,95 Eur ir 30,57 Eur delspinigių už šalto vandens tiekimą ir to
vandens nuotekų tvarkymą bei pranešė, kad iki 2016 m. rugsėjo 26 d. neatsiskaičius už šalto
vandens tiekimą, bus sprendžiamas klausimas apie paslaugų apribojimą. Patikrinimo metu UAB
,,Šiaulių vandenys“ informavo skolininką apie sutikimą, kad skola už šaltą vandenį ir tvarkomas
nuotekas būtų mokama pagal grafiką – paskutinis mokėjimas 2017 m. balandžio 20 d.
Įsipareigojimų, nurodytų nuomos sutartyse dėl komunalinių mokesčių mokėjimo,
vykdymo vidaus kontrolė nėra nustatyta.
Nustatyta, kad visi nuomininkai nevykdo kitų nuostatų 23 p. - nepateikia įstatymų nustatyta
tvarka sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktą patvirtinančių dokumentų
nuomotojui. Be to patikrinimo metu nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre neįregistruota
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Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis 2016 m. gegužės 25 d. Nr. SŽ-710 (Nuomininkas
VšĮ ,,Geroji širdis“) ir Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis 2016 m. balandžio 19 d. Nr.
SŽ-473 (Nuomininkas Kęstutis Bartkevičius).
Savivaldybės administracija nevykdė nuomos sutarčių įsipareigojimų kontrolės: nė vienas
nuomininkas nepateikė sutarčių įstatymų nustatyta tvarka įregistravimo Nekilnojamojo turto
registre faktą patvirtinančių dokumentų.
Funkcijų priskyrimas
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus
nuostatais4, Turto poskyriui priskirtos funkcijos: rengti nekilnojamojo turto, automobilių stovėjimo
aikštelių, infrastruktūros objektų nuomos ir panaudos sutartis, rangos, eksploatavimo, paslaugos ir
kt. sutartis ir kontroliuoti jų įvykdymą; rengti dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo ir
organizuoti nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų statinių ir negyvenamųjų patalpų.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir
ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus nuostatais5, Turto valdymo poskyris
organizuoja Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus ir Skyriui administruoti
priskirto turto nuomos, panaudos ir (ar) kitas sutartis, kontroliuoja jų įvykdymą, tačiau nuostatuose
buvusios funkcijos dėl dokumentų rengimo nuomos mokesčio išieškojimui nėra.
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus
nuostatuose Turto valdymo poskyrio funkcijos dėl dokumentų rengimo nuomos mokesčio
išieškojimui neliko.
Atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus dalykus, Savivaldybės administracijos
direktoriui rekomenduojame:
1. Spręsti dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise
valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo ir dėl Šiaulių miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos
tvarkos aprašo patikslinimo.
2. Sukurti sutartinių įsipareigojimų vykdymo vidaus kontrolės sistemą.
3. Įvertinti Savivaldybės darbuotojų, atsakingų už sutarčių vykdymo kontrolę, veiklą.
4. Įvertinti 122.023,56 Eur nuomos mokesčio skolų (iš jų 61.822,11 Eur - iki 2000 m.)
susidarymo ir neišieškojimo priežastis.
5. Spręsti dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos tvarkos Savivaldybės
administracijoje patvirtinimo.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnioji patarėja

Stanislava Tamonienė
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