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ATASKAITA 
DĖL DOMEIKAVOS GIMNAZIJOS 2011 M. FINANSINIO AUDITO 

2012-06- 06       Nr. 2-27 
Kaunas 

 

ĮŽANGA 
 

Finansinis auditas atliktas Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 29 d. 

pavedimu Nr. 1-19. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono Domeikavos gimnazija (toliau tekste gimnazija), 

identifikavimo kodas – 191090122, adresas: Bažnyčios g.3, Domeikava, Kauno rajonas. Gimnazija 

yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Steigėjas – 

Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.  

Audituotu laikotarpiu gimnazijai vadovavo direktorius Dalius Vibrantis. Apskaitą tvarkė 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Bartkevičienė.   

Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė ir vyr. specialistė Lina 

Stragienė. 

Audito tikslas: pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl metinių ataskaitų tikrumo ir 

teisingumo, įvertinti turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Ši ataskaita yra 

sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai, dėl metinės Savivaldybės biudžeto 

įvykdymo ataskaitos ir ataskaitos apie Savivaldybės turtą, dalis.   

Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas bus pareiškiama audito išvadoje. 

AUDITO APIMTIS IR METODAI  

Audito metu vertinome gimnazijos 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir Biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinį1 

 
 

                                                 
1
Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio sudėtis nustatyta 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 16, 26, 28 str. (Žin., 2007, Nr.77-3046 su pakeitimais). 
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Audituojamu laikotarpiu gimnazija vykdė dvi programas: švietimo ir specialiąją. Švietimo 

programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 2797,8 tūkst. Lt, gauta 

– 2797,8 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 2797,8 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 643,0 tūkst. Lt, gauta –           

560,6 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 560,6 tūkst. Lt.  

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 10,3 tūkst. Lt, gauta ir panaudota         

6,2 tūkst. Lt.  

Be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta ir panaudota 77,2 tūkst. Lt.   

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2.  

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, 

kad mes netikrinome visų (100 % ) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. 

Pagal sudarytą audito programą atlikome savarankiškas audito procedūras ilgalaikio turto,  

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, socialinės paramos mokiniams (nemokamo 

mokinių maitinimo) ir pajamų apskaitos srityse.  

Auditą atlikome žinant gimnazijos direktoriui D. Vibrančiui, kuris yra atsakingas už 

audituojamo laikotarpio gimnazijos veiklą ir ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą ir paskelbimą 

laiku. 

 
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS  

 
Gimnazijos pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto asignavimai. 

2011 m. programų suvestiniai duomenys pateikti 1 lentelėje (biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitų duomenys). 

1 lentelė, tūkst.Lt 

Išlaidų pavadinimas 
pagal atliekamas 
funkcijas 

2011-01-27 
Nr. TS-1 
Patvirtintas 
asignavimų 
planas 
metams 

2011-09-29 
Nr. TS-213 
Patikslintas 
asignavimų 
planas 
metams 

2011-12-22 
Nr. TS-366 
Patikslintas 
asignavimų 
planas 
metams 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Skirtumas 
(stulp.5-4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Mokinio krepšelis 2828,3 2816,8 2797,8 2797,8 2797,8 0 

Aplinka 619,0 643,0 643,0 560,6 560,6 -82,4 

Spec. programa 8,6 10,3 10,3 6,2 6,2 -4,1 

Iš viso 3455,9 3470,1 3451,1 3364,6 3364,6 -86,5 

                                                 
2 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ 
(su pakeitimais).  
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Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. TS-1 gimnazijai patvirtinta 

3455,9 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta 77,2 

tūkst. Lt. Įskaitant vėlesnius patikslinimus – 3451,1 tūkst. Lt.  

Gimnazija gavo 97,5 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 86,5 tūkst. Lt planuotų lėšų.  

2011-12-31 gautina suma (kreditinis įsiskolinimas) iš Savivaldybės biudžeto 72,0 tūkst. Lt. 

Didžiausią dalį, 63,8 tūkst. Lt, sudaro skola už komunalines (patalpų šildymą, dujas, elektros 

energiją, vandenį ir kanalizaciją) ir 7,5 tūkst. Lt priskaitymai socialinio draudimo fondui. 

Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos planuotos lėšos 2797,8 tūkst. Lt.  

 

2011 m. kasinių išlaidų struktūra

0,2%

83,1 %

16,7%

moksleivio krepšelis

mokyklos aplinka

spec. programa

    

% 

 
 

   

 Mokinio krepšelio lėšos sudaro didžiausią asignavimų dalį – 83,1 %, gimnazijos aplinkai  

tenka 16,7 %, lėšų, specialioji programa sudaro 0,2 %. 

 

 Turto apskaita, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo 

Ilgalaikio turto įsigijimui lėšų Kauno rajono savivaldybės taryba, tvirtindama 2011 m.  

Savivaldybės biudžetą, Domeikavos gimnazijai  neskyrė. Gimnazija 2011 m. neatlygintinai gavo 

ilgalaikio turto už 95011,03 Lt pagal perdavimo aktus. Turtas apskaitoje užregistruotas teisingai ir 

tinkama verte.   

Duomenys apie Gimnazijos ilgalaikį turtą į Finansinės būklės ataskaitas  iš  Didžiosios 

knygos perkelti teisingai. 

  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-30 įsakymu Nr. ĮS-1949 

Gimnazijai leido nurašyti 27628 Lt įsigijimo vertės ilgalaikį turtą. Nurašyto turto likutinė vertė       

0  Lt.  Nurašytas turtas likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka.  
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 Gimnazijoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 (su pakeitimu) patvirtintame Kauno 

rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvus. Normatyvuose nusidėvėjimo norma nustatyta ne visoms ilgalaikio turto 

grupėms ir rūšims. Pvz.: nenustatyta nusidėvėjimo norma muzikos instrumentams, scenos meno 

priemonėms. 

 Muzikos instrumentui (Basetlė) pritaikė nusidėvėjimo normą 8 m. Normatyvuose 

nusidėvėjimo norma muzikos instrumentams nenustatyta. 

 Sąskaitoje Nr. 1209401 „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina“ apskaitomų 

moteriškų ir vyriškų tautinių kostiumų pritaikyta nusidėvėjimo norma 3 metai. Apskaitos vadove 

Specialiesiems drabužiams ir avalynei patvirtinta nusidėvėjimo norma – vieneri metai.  

 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011-12-31 ataskaitų neatitikimai 

Mokinio krepšelio Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011-12-31 ataskaita 

Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos planuotos lėšos 2797,8 tūkst. Lt.  2012-01-01 

mokinio krepšelio lėšų kreditinio įsiskolinimo nebuvo.  

 Gimnazija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir 

išlaidų klasifikacijos3 nuostatomis –  mokinio krepšelio programos sąmatoje nenumatė lėšų 

spaudiniams (ekonominės klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.8.) įsigyti ir 45,4 tūkst. Lt mokinio krepšelio 

lėšų, panaudotų spaudiniams įsigyti, sąmatoje ir sąmatos įvykdymo ataskaitoje priskyrė kitų prekių 

išlaidoms (ekonominės klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.10.). Dėl to Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

2011-12-31 ataskaitos (forma Nr. 2) eilutėje ,,Kitos prekės“ nurodytos 45,4  tūkst. Lt didesnės, o 

eilutėje ,,Spaudiniai“ – 45,4 tūkst. Lt mažesnės kasinės išlaidos. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 2) ir Savivaldybės 

biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo 2011-12-31 ataskaitoje (forma Nr. B-13) 

neteisingai atvaizduotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudotos lėšos, 

skirtos informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti: tikslinant 

Domeikavos gimnazijos mokinio krepšelio asignavimų planą, lėšos, skirtos IKT diegti ir naudoti, ir 

panaudotos darbo užmokesčiui (6,7 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo įmokoms (2,1 tūkst. Lt) nebuvo 

perkeltos į darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnį. Gimnazija nesivadovavo Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos nuostatomis4 ir 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011-12-31 ataskaitos (forma Nr. 2) eilutėje ,,Kitos paslaugos“ 

(ekonominės klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.30.) nurodytos 8,8 tūkst. Lt didesnės, o eilutėje ,,Darbo 

                                                 
3Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr.1K-184 (su vėlesniais pakeitimais)  
4Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr.1K-184 (su vėlesniais pakeitimais)  
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užmokestis ir socialinis draudimas“ (ekonominės klasifikacijos str. 2.1.) nurodytos 8,8 tūkst. Lt, 

eilutėse „Darbo užmokestis“ (ekonominės klasifikacijos str. 2.1.1.) ir „Darbo užmokestis pinigais“ 

(ekonominės klasifikacijos str. 2.1.1.1.1.1.)  nurodytos 6,7 tūkst. Lt, eilutėse „Socialinio draudimo 

įmokos“ (ekonominės klasifikacijos str. 2.1.2 ir 2.1.2.1.1.1.) nurodytos 2,1 tūkst. Lt mažesnės 

kasinės išlaidos. 

Išvada. Domeikavos gimnazija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos nuostatomis: 

* kasines išlaidas spaudiniams priskyrė „kitų prekių“ straipsniui; 

* darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudotas lėšas, skirtas 

informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti, priskyrė „kitų 

paslaugų“ straipsniui.  

 

Dėl darbo užmokesčio lėšų panaudojimo 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-09-23 sprendimu Nr. TS-333 ir 2011-06-30 

sprendimu Nr. TS-113 patvirtintas Bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų etatinių pareigybių sąrašas ir etatų normatyvai. 

Gimnazijos etatinių pareigybių ir etatų sąrašai suderinti Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010-09-24 įsakymu Nr. ĮS-1492 ir 2011-09-29 įsakymu Nr. ĮS-1488: 9,5 etato metų 

pradžioje ir 9,1 etato nuo rugsėjo 1 d. iš mokinio krepšelio lėšų ir 25,25 etato iš aplinkos lėšų, iš 

viso atitinkamai 34,75 ir 34,5 etato.  

 Gimnazijos etatų sąraše patvirtintas pareigybių skaičius ir faktiškai dirbusių 2011 m. 

darbuotojų skaičius neviršijo Savivaldybės tarybos sprendimais nustatyto darbuotojų skaičiaus 

normatyvo. 0,25 kiemsargio etato neužimta. 

Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai ataskaitiniam laikotarpiui nustatyti 

Gimnazijos direktoriaus įsakymais 2010-09-01 Nr. P-2 ir 2011-09-01 Nr. P-1, vadovaujantis    

2009-12-14 ŠMM įsakymu Nr. ISAK-2711 (su pakeitimais) ir 2011-07-18  įsakymu Nr. V-1315 

patvirtintais tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių koeficientais. Atlyginimo koeficientai 

nustatyti ir pareiginis atlyginimas apskaičiuotas teisingai. Atlyginimų priedai paskirti ir apskaičiuoti 

teisėtai ir teisingai. 

Gimnazijos direktoriui koeficientas patvirtintas Administracijos direktoriaus įsakymais 

2010-01-25 Nr. P6-53 ir 2011-09-27 Nr. P6-737,  5 proc. priedas nustatytas Tarybos 2001-01-27 

Nr. TS-32 ir Administracijos  direktoriaus įsakymu 2011-01-27 Nr. P6-90. 

 Su darbo užmokesčiu susiję sukaupimai (atostogų rezervas) kiekvienam darbuotojui 

apskaičiuojamas vieną kartą metuose gruodžio mėnesį, apskaitoje registruojamas einamųjų metų 

pokytis palyginti su ankstesnio laikotarpio atostogų rezervu. 
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Dėl pedagogų darbo užmokesčiui skirtų mokinio krepšelio lėšų panaudojimo 

 Mokytojoms L. Bondzinskaitei (400 Lt) ir V. Špokienei (200 Lt) direktoriaus įsakymais 

paskirtas priedas prie atlyginimo iš IKT lėšų. Darbo užmokesčiui (6730 Lt)ir socialinio draudimo 

įmokoms (2075 Lt) panaudotos IKT lėšos neteisingai priskirtos ekonominės klasifikacijos 

straipsniui „Kitos paslaugos“ (2.2.1.1.1.30.). 

 

 Dėl socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamo maitinimo) 

 Savivaldybė vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją: mokinių 

nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įstiegtose 

nevalstybinėse mokyklose administravimas5 .  

 Kauno rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 „Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010-02-18 sprendimu Nr. 

TS-53 patvirtino Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą.  

Administracijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktais, nustatė mokinių nemokamų pietų 

produktams vienam mokiniui įsigyti skiriamų lėšų dydį:  

* 2010-09-29 įsakymu Nr. ĮS-1522  – 4,0 Lt/d.; 

* 2011-02-01 įsakymu Nr. ĮS-136: priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams – 4,0 Lt/d.,  

5-12 klasių – 4,20 Lt/d.; 

* 2011-09-30 įsakymu Nr. ĮS-1527: priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams – 4,30 

Lt/d.,  5-12 klasių – 4,60 Lt/d. 

Gimnazijos direktoriaus įsakymais, 2009-09-02 Nr. V-19 ir 2011-09-01 Nr. V-2, socialinės 

pedagogės D. Vilkevičiūtė ir K. Mitrulevičiūtė paskirta atsakinga už mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimą gimnazijoje. 

Taryba 2005-09-22 sprendimu Nr. TS-207 patvirtino Kauno rajono savivaldybės mokyklų 

valgyklų nuomos ir mokinių maitinimo konkursų organizavimo taisykles. Taisyklių nuostatos 

orientuotos į negyvenamųjų patalpų (mokyklų valgyklų) nuomos sąlygas ir nepakankamai apibrėžia 

paslaugos, mokinių nemokamo maitinimo, pirkimo sąlygas. Taisyklėse nurodyti konkurso dalyvių 

pasiūlymų vertinimo 4 kriterijai nenumato įvertinti nemokamo mokinių maitinimo paslaugos kainą 

ar kainodaros taisykles. Galima teigti, kad viešojo pirkimo procedūros, įsigyjant mokinių 

nemokamo maitinimo paslaugą, neatliekamos.  

Domeikavos gimnazijos direktorius su laimėjusia konkursą Laimutės Lažauskienės įmone 

pasirašė 2006 m. kovo 8 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. SR2-11. Sutartis sudaryta 

penkeriems metams su galimybe pratęsti sutartį be konkurso iki 10 metų peržiūrint sutarties sąlygas 
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(4.2 p.).  Sutarties 1.2.1. punkte įrašyta sąlyga: „Iš biudžeto maitinamų mokinių patiekalams taikyti 

ne didesnį kaip 5 procentų prekybinį antkainį“. Tokioje sutarties sąlygoje nėra nustatyta nei 

perkamos paslaugos (mokinių nemokamo maitinimo – patiekalų) kaina, nei kainodaros taisyklės, 

atitinkančios Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės  2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 

patvirtintą Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodiką. 

2011 m. kovo 8 d. Domeikavos gimnazija ir Laimutės Lažauskienės įmonė pasirašė 

Susitarimą dėl 2006-03-08 Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties Nr. SR2-110 

pratęsimo. Susitarimo 1 p. nurodyta „pratęsti sutarties galiojimą be konkurso dar 5 metams iki 

2016-03-08“. Tokia sąlyga prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatai, kad „Pirkimo sutarčių, 

sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos 

tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ Kitos 2006 m. kovo 8 d. sutarties 

sąlygos nepakeistos. 

Gimnazija mokinių nemokamam maitinimui 2011 m. gavo ir panaudojo 186,6 tūkst. Lt. 

Išvada. Mokinių nemokamas maitinimas Domeikavos gimnazijoje mokiniams skirtas 

teisės aktų nustatyta tvarka. Domeikavos gimnazija įsigydama mokinių nemokamo 

maitinimo paslaugą nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, 

reikalavimų: pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. Į-1491 (galiojanti redakcija) 85 str. 2 

dalies nuostatas – pagal pasitvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles neatliko 

mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešojo pirkimo procedūrų.  

 

Dėl pajamų apskaitos 

Gimnazija pajamas gauna už dokumentų kopijavimą ir už turto (patalpų) nuomą. 

Pajamas už dokumentų kopijavimą gauna grynaisiais pinigais. Kasos knygos nevedė (2012 

m. veda), pinigus atsakingas asmuo, mokytoja J. Stankevičienė, įnešė į banko sąskaitą vieną kartą 

per mėnesį. Surašomas Kopijavimo paslaugų aktas. Nustatytas mokestis už A4 formato lapą 

mokytojams 0,1 Lt, mokiniams – 0,12 Lt, už A3 lapą mokytojams – 0,2 Lt, mokiniams – 0,24 Lt. 

Įplaukos, gautos už turto naudojimą ir paslaugas, teisinga suma įmokėtos į Savivaldybės 

iždą, išskyrus 102,75 Lt, kuriuos panaudojo banko sąskaitos aptarnavimui (0,75 Lt) ir sumokėjo 

žemės nuomos mokestį (102 Lt).  Iš Savivaldybės iždo gavo lėšas specialiosios programos 

vykdymo išlaidoms dengti.  

Pajamų apskaitos operacijoms registruoti naudojamos teisingos sąskaitų korespondencijos, 

kurios atitinka pasitvirtintam sąskaitų planui, išskyrus, kad uždirbtoms pajamoms už turto 

naudojimą ir paslaugas fiksuoti naudoja tas pačias sąskaitas. 

                                                                                                                                                                  
5 Vietos savivaldos įstatymas, 7 str. 1 dalies 8 punktas. 
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Gimnazijos direktorius ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja dėl kitų audito metu 

nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų informuoti 2011-12-22 raštu Nr. 4-76. 

 

 Rekomendacijos 

Gimnazijos direktoriui 

 Atlikti mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešojo pirkimo procedūras. 

 Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui 

Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją) taikyti Administracijos direktoriaus 

įsakymu patvirtintas nusidėvėjimo (amortizacijos) normas.   

 Administracijos direktoriui  

 1. Užtikrinti, kad visose ugdymo įstaigose, kurių valgyklos išnuomotos, būtų atliktos 

mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros. 

2. Nustatyti  visoms ilgalaikio turto grupėms ir rūšims nusidėvėjimo (amortizacijos) normas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr. 564 patvirtintais 

normatyvais. 

 Apie rekomendacijų įgyvendinimą iki 2012-09-01 prašome informuoti Savivaldybės 

kontrolierių ir pateikti rekomendacijos įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus, arba nurodyti 

priežastis, dėl kurių negalite jos įgyvendinti. 

 

Savivaldybės kontrolierė                      Vida Marta Kruopienė 

 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                     Marija Pasiaurienė 

Vyr. specialistė                                                                                                              Lina Stragienė 

 
 
 

 


