NERINGOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

TIKRINIMO ATASKAITA
BĮ „PASLAUGOS NERINGAI“ AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
2021 m. birželio 18 d. Nr. (4.2)-K11-2
Neringa
ĮŽANGA
Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba savivaldybės kontrolieriaus pavedimu1
atlieka Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir
Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinį (teisėtumo) auditą. Audito sudėtinės dalys –
viešojo sektorius subjektuose atliktų audito procedūrų rezultatai.
Audito procedūras atliko savivaldybės kontrolierė Jolanta Kičiatovienė, siekiant įvertinti lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudų naudojimą, ilgalaikio turto įsigijimą ir jų teisingą atvaizdavimą 2020 metų biudžeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniuose. Šios tikrinimo ataskaitos duomenys bus panaudoti
vertinant 2020 metų Neringos savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenis.
Audituojamas subjektas - biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“ (toliau – BĮ „Paslaugos
Neringai“), adresas: Taikos g. 45, LT-93127 Neringa, kodas 15272437. BĮ „Paslaugos Neringai“ yra
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio savininkas Neringos savivaldybė (toliau
– Savivaldybė). Savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.
Savivaldybės tarybos sprendimu2 savivaldybės įmonė Neringos savivaldybės butų ūkis 2017
m. gegužės 2 d. pertvarkyta į BĮ „Paslaugos Neringai“.
Įstaigos veiklos sritis – Savivaldybės perduotų funkcijų įgyvendinimas, viešųjų paslaugų
teikimas Savivaldybės gyventojams: priešgaisrinės saugos veiklos vykdymas, vietinės rinkliavos už
leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Savivaldybės
administruojamą teritoriją rinkimas ir administravimas, Savivaldybei priklausančių ar valdomų
pastatų valymas bei priežiūra; Savivaldybei priklausančių teritorijų tvarkymas bei priežiūra bei kt.
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Savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. pavedimu Nr. K10-2 atlikti Neringos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų

ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimo auditą.
2
Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-84 „Dėl savivaldybės įmonės Neringos savivaldybės
butų ūkis pertvarkymo užbaigimo ir naujų nuostatų patvirtinimo“.
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BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 m. vykdė 2020 - 2022 metų strateginiame veiklos plane3
patvirtintų programų priemones:
1. Savivaldybės valdymo programos priemones: „Kontrolės postų veiklos užtikrinimas
ir kokybės gerinimas“ (priemonės kodas 01.3.02.03.04), „Valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymas“ (Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos veiklos organizavimas, priemonės kodas 01.3.02.03.05).
2. Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos priemonę „Viešųjų erdvių
tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra“ (priemonės kodas 05.2.05.03.03).
Tikrinimo ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai.
APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 metų ataskaitų rinkiniai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinys:
-

Finansinės būklės ataskaita (FBA) pagal 2020 m. gruodžio 31d. duomenis;

-

Veiklos rezultatų ataskaita (VRA) pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis;

-

Pinigų srautų ataskaita (PSA) pagal 2020 m. gruodžio 31d. duomenis;

-

Grynojo turto pokyčių ataskaita (GTPA) pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis;

-

2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
-

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. (forma Nr. 1);

-

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2) bendra ir
atskirai pagal vykdomas programų priemones ir finansavimo šaltinius;

-

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2020 m. gruodžio
31 d. ataskaita (forma Nr. 3);

-

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos
duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių priedas Nr. 9);

-

2020 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.
Audito procedūros atliktos, vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, siekiant įsitikinti,

kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl
įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir fakto, kad netikrinome visų 100 proc. įvykusių operacijų ir
sudarytų sandorių. Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus įrodymus buvo taikytos
skaičiavimo, dokumentų tikrinimo, paklausimo, analitinės ir kitos procedūros, nagrinėjami teisės
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Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Neringos savivaldybės 2020–2022 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“.
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aktai, reglamentuojantys audituojamas sritis. Atlikdami tikrinimą, darėme prielaidą, kad visi
tikrinimui pateikti dokumentai yra patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
Vykdoma nuostatuose nenumatyta veikla
BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 metais rinko vietinę rinkliavą už naudojimąsi Neringos
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (toliau – vietinė rinkliava už
automobilių stovėjimą). Įstaigos nuostatuose4 tokia veikla nenumatyta.
Pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis
vietomis automobiliams statyti nuostatus5 (toliau – Rinkliavos nuostatai) vietinė rinkliava už
automobilių stovėjimą renkama šešiose automobilių stovėjimo aikštelėse Nidoje nuo gegužės 1 d. iki
rugsėjo 30 d. Nuostatų 5 punkte numatyta, kad mokamų vietų automobiliams statyti priežiūrą ir
aptarnavimą organizuoja Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija

pavedė BĮ

„Paslaugos Neringai“ 2020 m. rinkti vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą6. Pavedime
nenurodyta, į kokią sąskaitą surinktos vietinės rinkliavos įplaukos turi būti pervedamos į biudžetą,
kokia tvarka juridiniai asmenys sumoka vietinę rinkliavą ir kam turi būti teikiamos juridinių asmenų,
teikiančių automobilių dalijimosi paslaugas, ataskaitos apie suteiktas dalijimosi automobiliams
paslaugas Neringoje (pagal nuostatų 6.7. papunktį), kokie veiksmai atliekami, nustačius vietinės
rinkliavos mokėjimo pažeidimą, kaip kontroliuojami darbuotojų, tvarkančių duomenis apie galimus
pažeidimus, veiksmai, nenumatytos kontrolės procedūros / priemonės.
BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 m. surinko 110426,10 Eur vietinės rinkliavos už automobilių
stovėjimą, surinktos įplaukos pervestos į biudžetą.
Nuostatuose numatyta „užmaršumo“ įmoka, kurią automobilio valdytojas privalo sumokėti,
jei nustatoma, kad nebuvo sumokėta vietinė rinkliava už automobilio stovėjimą, buvo mokama į
Neringos savivaldybės administracijos sąskaitą ( 2020 m. surinkta 6340,00 Eur „užmaršumo“ įmokų).
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei finansinio ataskaitų rinkinio duomenų viešinimas
Atlikus vertinimą dėl 2020 metų ataskaitų viešinimo pagal Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo7 , 1-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
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Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-84 „Dėl savivaldybės įmonės Neringos savivaldybės
butų ūkis pertvarkymo užbaigimo ir naujų nuostatų patvirtinimo“.
5
Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-104 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti“.
6
Neringos savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 16 d. raštas Nr. (4.16)V15-956 „Pavedimas“.
7
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212, 33 straipsnis.
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standarto8 (toliau – VSAFAS), 23-ojo VSAFAS9 reikalavimus, nustatyta, kad įstaigos svetainėje
www.paslaugosneringai.lt paviešinti ne visi arba nepilni tarpiniai bei metiniai biudžeto vykdymo
ataskaitų bei finansinių ataskaitų rinkiniai10. Pilnos sudėties biudžeto vykdymo ataskaitų bei
finansinių ataskaitų rinkiniai interneto svetainėje paskelbti tikrinimo metu.
Metinio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų vertinimas
BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais
atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal teisės aktų, reglamentuojančių rinkinio sudarymą,
reikalavimus.
BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 m. skirtų bei panaudotų asignavimų duomenys pateikti 1 -oje
lentelėje.
1 lentelė
Rodikliai

Patvirtintas 2020 m. 2020 m. panaudoti
asignavimų
asignavimai,
planas11, tūkst. Eur tūkst. Eur

Savarankiškoms funkcijoms vykdyti
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
Pajamų įmokų lėšos
Iš viso

2729,0
133,2
70,9
2933,1

2500,9
133,2
0,4
2634,5

Įvertinus apskaitos registro „Didžioji knyga“ sąskaitų likučių, pateiktų Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitoje, teisėtumą, apskaitos informacijos atskleidimą, nustatyta, kad Biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) nurodyti teisingi
asignavimų plano, įskaitant patikslinimus, gautų asignavimų bei kasinių išlaidų duomenys, išskyrus
ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidas.
Atlikus audito procedūras turto srityje, nustatyta, kad įstaigoje įsigyto ilgalaikio materialiojo
turto (kompiuterių) įsigijimo išlaidos 14354,67 Eur neteisingai priskirtos išlaidų ekonominės
klasifikacijos

straipsniui

3.1.2.1.1.2

„Kompiuterinės

programinės

įrangos,

kompiuterinės

programinės įrangos licencijų“ ir nurodytos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31

8

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“.
9
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“.
10
Nepaskelbti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei finansinių ataskaitų rinkiniai 2020-06-30, 2020-09-30, 2020-12-30, paskelbti
ne pilnos sudėties biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2020-03-31, 2020-12-31.
11
Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-35 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto
patvirtinimo“.
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d. ataskaitos (forma Nr. 2) 172 eil. Pagal buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad
nematerialiojo turto buvo įsigyta už 4186,0 Eur.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija12, kompiuterių įsigijimo išlaidos traukiamos į Kompiuterinės techninės ir elektroninių
ryšių įrangos įsigijimo išlaidų (3.1.1.3.1.4) straipsnį, ekonominės klasifikacijos straipsniui
Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
(3.1.2.1.1.2) priskiriamos tik kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos
licencijų įsigijimo išlaidos. Dėl neteisingo išlaidų klasifikavimo Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2) ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kasinių išlaidų
nurodyta 14354,67 Eur mažiau nei buvo išleista faktiškai, o nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų
14354,67 Eur daugiau. Nustatyti neatitikimai neturėjo reikšmingos įtakos įvykusioms operacijoms.
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo kasinės išlaidos neviršijo Savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintų asignavimų.
Metinio finansinio ataskaitų rinkinio duomenų vertinimas
Viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį
turi vadovautis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –
VSAFAS) bei įstaigos vadovo patvirtinta Apskaitos politika.
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms,
viešojo sektoriaus subjekto kreditoriams, darbuotojams, kitiems vartotojams apie viešojo sektoriaus
subjekto (toliau – VSS) finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus,
kuria naudojasi daugelis vartotojų, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų
naudojimo teikiant viešąsias paslaugas. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme13 reglamentuota,
kad viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudarytas taip, kad tikrai ir
teisingai parodytų viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir
sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus.
BĮ „Paslaugos Neringai“ finansinės būklės ataskaitoje pagal 2020-12-31 duomenis nurodytas
turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis 2019-12-31 sudarė
336033,19 Eur, 2020-12-31 - 497226,49 Eur.
Atlikus BĮ „Paslaugos Neringai“ informacijos atskleidimo finansinių ataskaitų rinkinyje
2020-12-31 vertinimą, nustatyta:

12

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
13
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, 2007-06-26 Nr. X-1212, 3 straipsnio 1 dalis.
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•

apskaitos registro „Didžioji knyga“ likučiai 2020-12-31 teisingai perkelti į FBA,
VRA, PSA, GTPA;

•

nepateikta informacija apie gautą nefinansinę paramą 6-ojo VSAFAS14 7 priede
„Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ bei
gautas finansavimo sumas 20-ojo VSAFAS15 4 priede „Finansavimo sumos pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. BĮ „Paslaugos
Neringai“ 2020 m. gavo nefinansinę paramą turtu16: ilgalaikio turto už 2940,00 Eur;
kito turto – už 310,00 Eur;

•

FBA pateikta netiksli informacija apie patikėjimo teise valdomą nekilnojamąją
kultūros vertybę – pastatą „Vila “Helene“ adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa: pastatas
apskaitytas ir FBA atvaizduotas ne ilgalaikio turto grupėje „Nekilnojamosios kultūros
vertybės“ tikrąją verte, bet ilgalaikio turto grupėje „Pastatai“ likutine verte,
nesivadovaujant 12-ojo VSAFAS nuostatomis;

•

dėl neteisingai apskaičiuoto nekilnojamosios kultūros vertybės nusidėvėjimo Veiklos
rezultatų ataskaitoje pateikti netikslūs ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenys
(neteisingai įtraukta nusidėvėjimo suma 106,68 Eur).

BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje nurodyto ilgalaikio turto
(„Pastatai“, „Nekilnojamosios kultūros vertybės“), finansavimo sumų duomenų tikrumo ir
teisingumo negalėjome patvirtinti dėl neteisingai nurodytos nekilnojamosios kultūros vertybės vertės.
Nustatyti neatitikimai kokybiškai reikšmingi dėl teisės aktų pažeidimų:
Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas
Ilgalaikio turto vertinimas
Finansinės būklės ataskaitoje 2020-12-31 įstaigos materialusis ir nematerialusis parodytas
likutine verte, kuri apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo
savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir
atimant sukauptą nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą.
Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas 2020-12-31, palyginus su 2019-12-31, padidėjo 104,7
tūkst. Eur (arba 100 proc.), nematerialusis turtas padidėjo 0,4 tūkst. Eur (arba 12 proc.).
14 14

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“.
15
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1K-205 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo“.
16
Pagal 2020-09-22 Paramos sutartį Nr. SR-19 iš fizinio asmens gautas paplūdimio stovų komplektas už 790,00 Eur, kito turto už
310,00 Eur; pagal 2020-07-27 Paramos priėmimo – perdavimo aktą iš UAB „Bitė Lietuva“ gautas dronas DJI Mavic 2 Enterprise už
2150,00 Eur.
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BĮ „Paslaugos Neringai“ 2020 metais įsigijo/gavo neatlygintinai ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto už 127014,44 Eur, iš to skaičiaus iš biudžeto asignavimų įsigijo turto už
124074,44 Eur, neatlygintinai gavo turto už 2940,00 Eur (2 lentelė).
2 lentelė
Eil.
Nr.
1

Įsigijimo data

Turto pavadinimas
Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso

1.1

Kompiuteriai, 15 vnt.

1.2

Įsigijimo vertė,
Eur
122 827,84
13 754,07

Akumuliatorinė viniakalė

2020-03-31, 2020-06-17,
2020-07-08, 2020-08-17,
2020-11-30, 2020-12-28
2020-04-20

1.3

Krūmapjovės, 4 vnt

2020-05-12, 2020-06-01

2 759,85

1.4

Staklės diskinio pjovimo

2020-09-02

1 690,00

1.5

Biotualetai "Satmax", 4 vnt.

2020-09-10

3 988,16

1.6

Šlavimo mašina KM70/30 Bp akumuliatorinė

2020-09-11

2 110,02

1.7

Piktžolių šalintojai, 2 vnt.

2020-09-16

4 232,55

1.8

2020-10-09

16 335,00

1.9

Nešiojamoji radijo ryšio stotelė Kemwood NX5300E, 18 vnt.
Grandininis pjūklas 555 HUSQVARNA

2020-10-16

620,00

1.10

Diskinė kelmų freza SG60

2020-11-17

11 797,50

1.11

Defibriliatoriai, 2 vnt.

2020-11-30

3 992,00

1.12

Mobilus telefonas Samsung Galaxy Tab S5e

2020-12-17

629,20

1.13

Automobilis VW Transporter

2020-12-30

41 900,00

1.14

El. srovės generatorius SDMO

2020-12-15

1 210,00

1.15

Suolai Vitau, 8 vnt.

2020-12-29

9 421,06

1.16

Šiukšliadėžės Prax , 7 vnt

2020-12-29

4 628,43

1.17

Dronas DJI Mavic 2 Enterprise ZOOM
(neatlygintinai gautas)_
Paplūdimio tinklo stovai (neatlygintinai gautas)

2020-07-27

2 150,00

2020-09-22

790,00

1.18

820,00

2

Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso

2.1.

Programinės įrangos Zoom Pro licencija

2020-04-03

254,10

2.2.

Programinė įranga , 7 vnt.

2020-08-17

3 932,50

4 186,60

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas,
iš viso

x

127 014,44

Ilgalaikio turto įstaigoje 2020 metais nebuvo nurašyta.
Įstaiga veikloje naudoja ir turtą pagal panaudos, nuomos sutartis:
•

Savivaldybės tarybos sprendimu17 įstaigos nuostatuose numatytai veiklai

vykdyti pagal panaudos sutartį18 perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis
gaisrinis automobilis AC-40(131)137A;
•

nuomojamas iš UAB "Neringos komunalininkas" turtas19, kurio vertė

698679,81 Eur. Išnuomotas turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.
17

Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-239 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal
panaudos sutartį biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“.
18
2017 m. lapkričio 29 d. Panaudos sutartis Nr. V31-214, sutartis galioja iki 2022-11-29.
19
Transporto priemonių ir kito kilnojamojo turto nuomos sutartis 2019-04-30 Nr. SR-2.
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Įstaiga veikloje nenaudojamą turtą yra perdavusi kitiems asmenims naudotis panaudos
pagrindais:
•

Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai20 perduotas

motorinis purkštuvas ir keturračio priekaba, kurių likutinė vertė 2020-12-31 sudarė
919,49 Eur;
•

VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“21 perduotas

pastatas adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa, kurio likutinė vertė 2020-12-31 sudarė
7675,07 Eur.
Įvertinus įstaigos sudarytų panaudos sutarčių vykdymo kontrolę, nustatyta, kad nėra
paskirti asmenys, atsakingi už panaudos sutarčių vykdymo kontrolę, nekontroliuojama, ar vykdomi
sutartyse numatyti įsipareigojimai, ar nepažeidžiamos sutartyse numatytos sąlygos.
Tikrinimo metu nustatyta, kad nekilnojamoji kultūros vertybė buhalterinėje apskaitoje
priskirta neteisingai ilgalaikio turto grupei, apskaičiuojamas nusidėvėjimas, nesivadovaujant 12-ojo
VSAFAS22 nuostatomis.
Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis, kultūros
vertybės yra apskaitomos tikrąja verte ir nusidėvėjimas joms neskaičiuojamas (42 punktas, 61
punktas). Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma remiantis draudžiamąja verte, jei
šios vertybės yra apdraustos (63 punktas). Tais atvejais, kai draudžiamosios vertės nustatyti
neįmanoma (turtas nėra apdraustas), turtas vertinamas pagal turto registrą tvarkančio subjekto
duomenis (nekilnojamo turto atveju – registro centro duomenimis arba kultūros registrą tvarkančio
subjekto duomenimis). Jeigu registrą tvarkantis subjektas pateikia kelias turto vertes (pvz.
atkuriamoji, vidutinė rinkos ir statybos vertė), tuomet subjektas apskaitos politikoje turi nusistatyti,
kuria iš šių verčių vadovausis nustatydamas turto tikrąją vertę.
Pagal viešai skelbiamus Kultūros vertybių registro23 duomenis nustatyta, kad pastatasbendrabutis adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa (vila "Helene"), nuo 1992-05-27 yra įregistruotas kaip
nekilnojamoji kultūros vertybė (kodas S170, AtV209).
Pagal apskaitos dokumentus nustatyta, kad įstaigoje, nesivadovaujant 12-ojo VSAFAS
nuostatomis, buvo skaičiuojamas pastato-bendrabučio adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa,
nusidėvėjimas. 2020 metais apskaičiuota ir į sąnaudas įtraukta 106,68 Eur nusidėvėjimo, pastato
likutinė vertė 2020-12-31 sudarė 7675,07 Eur. Pagal VĮ Registrų centras duomenis pastato adresu:
Skruzdynės g. 6, Neringa, vertė 2020-12-31 sudarė 478000 Eur.

20

Neringos savivaldybės turto panaudos sutartis 2018-12-03 Nr.SR-24, sutarties terminas iki 2023-12-03.
Panaudos sutartis 1999-05-28 Nr. 435, sutarties terminas iki 2024-01-01.
22 5
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo”.
23
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
21
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Pastatui-bendrabučiui adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa, priklausantys kiemo statiniai
(unikalus Nr. 2397-5000-4026) nėra apskaityti nei BĮ „Paslaugos Neringai“, nei Savivaldybės
administracijos apskaitoje.
Tikrinimo metu pastatas-bendrabutis adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa, pergrupuotas iš
sąskaitos „Pastatai“ į sąskaitą „Nekilnojamosios kultūros vertybės“, panaikinta apskaičiuota
nusidėvėjimo suma, kultūros vertybė įvertinta tikrąją verte (kadangi pastatas nebuvo apdraustas,
tikroji vertė nustatyta pagal VĮ „Registrų centras skelbiamą mokestinę vertę). Pastatas-bendrabutis,
vykdant Savivaldybės tarybos sprendimą24 kartu su kitais BĮ „Paslaugos Neringai“ patikėjimo teise
valdomais nekilnojamojo turto objektais (iš viso 3 vnt.) 2021-04-23 perduotas Savivaldybės
administracijai25.
Inventorizacijos vertinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu26 apskaitos
duomenys, kurių pagrindu rengiamos finansinės ir kitos ataskaitos, turi būti pagrindžiami turto ir
įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacija pradedama įstaigos vadovui įsakymu
sudarius inventorizacijos komisiją, nurodant komisijos pirmininko ir narių vardus, pavardes,
komisijai pavedama pagal įsakyme nurodytos dienos būklę laiku ir tinkamai atlikti inventorizaciją
bei įforminti dokumentus. Įstaigos turto, skolų, įsipareigojimų, pinigų ir jų ekvivalentų
inventorizaciją atliko BĮ „Paslaugos Neringai“ direktoriaus įsakymu sudaryta komisija27. įsakyme
nurodytais terminais. Inventorizacijos metu nenustatyta turto trūkumo ar pertekliaus.
Atlikus audito procedūras turto srityje, nustatyta, kad įstaiga, nesivadovaudama teisės akto
reikalavimais dėl inventorizacijos komisijų sudarymo28, į inventorizacijos komisiją įtraukė atsakingus
už turtą asmenis:
specialistė, įstaigos direktoriaus įsakymu29 paskirta atsakinga už administracijos ir kolonėlės kuro padaliniams
turtą įtraukta į inventorizacijos komisiją;
komisijos pirmininkas inventorizacijos apyrašuose Nr.73-77 pasirašė kaip atsakingas asmuo, nors nebuvo
paskirtas atsakingu asmeniu;
komisijos narė (sekretorė-referentė) inventorizacijos apyraše Nr. 56 pasirašė kaip atsakingas asmuo, nors
nebuvo paskirtas atsakingu asmeniu.

Nustatyti inventorizacijos įforminimo trūkumai: inventorizuojant nuomojamą, panaudos
pagrindais naudojamą ilgalaikį turtą, inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose
24

Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-19 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo“.
25
Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas 2021-04-23 Nr.
TP-3.
26
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2007-06-26 Nr. X-1212 19 straipsnio 9 punktas..
27
BĮ Paslaugos Neringai direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VO-239 "Dėl metinės inventorizacijos "
28
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3d. nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais) patvirtintų Inventorizacijos taisyklių 15.3 punktas.
29
BĮ „Paslaugos Neringai“ direktoriaus 2019-06-14 įsakymas Nr. VO-101 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“.
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nenurodytas ilgalaikio turto nuomos pabaigos laikas kaip reglamentuota Inventorizavimo taisyklių 25
p.30. Inventorizacijos taisyklių nesilaikymas neužtikrina apskaitos duomenų, kurių pagrindu
sudaromos finansinės ataskaitos, tikrumo ir teisingumo.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų vertinimas
BĮ „Paslaugos Neringai“ darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms padengti
panaudota 67,8 proc. visų 2020 metais įstaigos panaudotų savivaldybės biudžeto asignavimų (1786,4
tūkst. Eur ). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos 2020 metais, palyginus su
2019 metais, padidėjo 38,0 proc. (2019 m. sudarė 1295,1 tūkst. Eur, 2020 m. – 1786,4 tūkst. Eur).
Darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą lėmė tai, kad įstaigoje 2020 metais dirbo daugiau
darbuotojų nei 2019 m. (darbuotojų skaičius padidėjo nuo 2019 m. birželio mėn. įstaigai pradėjus
vykdyti daugiau funkcijų). Įstaigoje nustatytas pareigybių31 skaičius (228 pareigybės) neviršijo
Savivaldybės tarybos sprendimu32 patvirtinto pareigybių skaičiaus (patvirtinti 228 etatai). Įstaigoje
2020-12-31 buvo užimtos 122,5 pareigybės. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 m. sudarė
103 darbuotojai, 2020 m. – 147 darbuotojai.
Atlikus audito procedūras darbo užmokesčio srityje, nustatyta:
•

atskirais atvejais įstaigos darbuotojams buvo mokamos priemokos, nenurodant, kokius
papildomus darbus ar užduotis jie vykdys33;

•

Darbo apmokėjimo sistemoje34, nesivadovaujant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo35 nuostatomis, nedetalizuota
pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai
(išsilavinimas, profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirtis, veiklos sudėtingumas, darbo
krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms,
turėjimas ir pan.), nėra nustatyti pagal kiekvieną kriterijų konkretūs pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų dydžiai (XI skyriuje nurodyti pareigybių koeficientų intervalai
nuo-iki), kokiais kriterijais vadovaujantis koeficientas gali būti didinamas (pagal Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme
nurodytus kriterijus: atsižvelgiant į įstaigos grupę, pareigybės lygį, pareigybių sąraše nustatytą

30

Inventorizacijos aprašai Nr. 10, 28, 43
BĮ Paslaugos Neringai direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VO-236 „Dėl biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“
valdymo struktūros, struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
32
Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T1-112 „Dėl biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus nustatymo“
33
BĮ Paslaugos Neringai direktoriaus 2020-12-29 įsakymas Nr. VO-308, 2020-12-29 įsakymas Nr. VO-305, 2020-12-28 įsakymas
Nr.VO-300.
34
BĮ Paslaugos Neringai direktoriaus 2019-06-28 įsakymas Nr. VO-115 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“
35
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo,
2017-01-17 Nr. XIII-198 ,5 straipsnio 3 dalis.
31
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darbuotojų pareigybių skaičių, vadovaujamo darbo patirtį, profesinio darbo patirtį, veiklos
sudėtingumą; darbo krūvį; atsakomybės lygį, kitus kriterijus); nedetalizuota kintamosios
dalies nustatymo tvarka ir procentiniai dydžiai, nenurodyta, kad priemokų ir pareiginės algos
kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios
dalies dydžio, nenustatyta priemokų ir premijų skyrimo tvarka.
IŠVADOS
1. Vykdoma nuostatuose nenurodyta veikla - įstaiga Savivaldybės administracijos pavedimu
2020 metais rinko vietinę rinkliavą už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti.
2. Nereglamentuota vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti administravimo tvarka (nenurodyta, į kokią
sąskaitą turi būti pervedamos į biudžetą, kokia tvarka juridiniai asmenys sumoka vietinę
rinkliavą ir kam turi būti teikiamos juridinių asmenų, teikiančių automobilių dalijimosi
paslaugas, ataskaitos apie suteiktas dalijimosi automobiliams paslaugas Neringoje, kokie
veiksmai atliekami, nustačius vietinės rinkliavos mokėjimo pažeidimą, kaip kontroliuojami
darbuotojų, tvarkančių duomenis apie galimus pažeidimus, veiksmai, nenumatytos kontrolės
procedūros / priemonės).
3. Nesivadovauta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 16 straipsnio, 33 straipsnio
nuostatomis, neužtikrintas savalaikis apskaitos informacijos privalomas viešinimas,
nustatytais terminais nepaskelbti 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys bei 2020
metų finansinių ataskaitų rinkinys (paskelbta tikrinimo metu).
4. Nesivadovauta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacija,

kompiuterių

įsigijimo

išlaidos

14354,67

Eur

neteisingai

priskirtos

nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms.
5. 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje nepateikta informacija apie gautą nefinansinę paramą
bei finansavimo sumas.
6.

Nesivadovauta 12-ojo VSAFAS nuostatomis, nekilnojamoji kultūros vertybė (pastatasbendrabutis adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa) apskaityta ir atvaizduota finansinėse
ataskaitose, nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais.

7. Pastatui-bendrabučiui adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa, priklausantys kiemo statiniai
(unikalus Nr. 2397-5000-4026) nėra apskaityti (nei BĮ „Paslaugos Neringai“, nei
Savivaldybės administracijos apskaitoje).
8. Atliekant inventorizaciją, nesivadovauta Inventorizacijos taisyklėmis: į inventorizacijos
komisiją įtraukti atsakingi už turtą asmenys, nuomojamo, panaudos pagrindais naudojamo
11

ilgalaikio turto inventorizavimo aprašuose - sutikrinimo žiniaraščiuose nenurodytas ilgalaikio
turto nuomos pabaigos laikas.
9. Darbo

apmokėjimo

sistemoje

nedetalizuoti

pareiginės

algos

pastoviosios

dalies

nustatymo/didinimo kriterijai, nenustatyta kintamosios dalies nustatymo tvarka ir procentiniai
dydžiai, priemokų ir premijų skyrimo tvarka. Ne visuose įsakymuose dėl priemokų skyrimo
nurodyta, už kokius konkrečius papildomus darbus skiriama priemoka ar kokių darbų apimtys
padidėjo.

REKOMENDACIJOS
BĮ „Paslaugos Neringai“ direktorei:
1. Inicijuoti įstaigos nuostatų pakeitimą, papildant nuostatus faktiškai vykdomomis veiklomis.
2. Inicijuoti vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis
vietomis automobiliams statyti administravimo reglamentavimą.
3. Užtikrinti, kad metinės biudžeto vykdymo ataskaitos, metinės finansinės ataskaitos laiku būtų
skelbiamos įstaigos interneto svetainėje, vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu 16 straipsnio, 33 straipsnio nuostatomis.
4. Siekiant teisingai ir tinkamai atvaizduoti įstaigos duomenis biudžeto vykdymo bei finansinėse
ataskaitose, išlaidas klasifikuoti pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų išlaidų klasifikacijoje patvirtintus ekonominius lėšų paskirstymo požymius,
finansinėse ataskaitose pateikti informaciją pagal VSAFAS reikalavimus.
5. Užtikrinti ir kontroliuoti, kad įstaigoje metinė inventorizacija būtų atliekama pagal
Inventorizacijos taisykles: į komisiją neįtraukti atsakingų už turtą asmenų, inventorizacijos
rezultatus įforminti pagal nustatytus reikalavimus.
6. Siekiant įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatas bei aiškiai reglamentuoti koeficientų,
kintamosios dalies nustatytą, priemokų skyrimą, inicijuoti Darbo apmokėjimo sistemos
pakeitimą: detalizuoti pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios
dalies nustatymo/didinimo kriterijus, reglamentuoti kintamosios dalies nustatymo tvarką,
procentinius dydžius, nustatyti priemokų ir premijų skyrimo kriterijus bei tvarką.
Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas
(data)*

Priemonės ir veiksmai
rekomendacijai įgyvendinti

2

3

4

1

Inicijuoti įstaigos nuostatų pakeitimą,
papildant
nuostatus
faktiškai
vykdomomis veiklomis

2021-08-31

2

Parengti vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Neringos savivaldybės
tarybos
nustatytomis
vietomis
automobiliams statyti administravimo
reglamentavimą
Užtikrinti, kad metinės biudžeto
vykdymo
ataskaitos,
metinės
finansinės ataskaitos laiku būtų
skelbiamos
įstaigos
interneto
svetainėje, vadovaujantis Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu 16
straipsnio, 33 straipsnio nuostatomis
Siekiant
teisingai
ir
tinkamai
atvaizduoti įstaigos duomenis biudžeto
vykdymo bei finansinėse ataskaitose,
išlaidas klasifikuoti pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų
išlaidų
klasifikacijoje
patvirtintus
ekonominius
lėšų
paskirstymo požymius, finansinėse
ataskaitose pateikti informaciją pagal
VSAFAS reikalavimus.
Užtikrinti ir kontroliuoti, kad įstaigoje
metinė inventorizacija būtų atliekama
pagal Inventorizacijos taisykles: į
komisiją neįtraukti atsakingų už turtą
asmenų, inventorizacijos rezultatus
įforminti
pagal
nustatytus
reikalavimus

2021-07-09

Nuostatų
parengimas
papildant
naujai
pavestomis funkcijomis ir
pakartotinas kreipimasis į
Neringos savivaldybę dėl
nuostatų pakeitimo
Tvarkos
aprašo
parengimas
pagal
Neringos
savivaldybės
2021-04-28 pavedimą Nr.
(4.16)V15-986
Atsakingų
darbuotojų
paskyrimas direktoriaus
įsakymu

Eil.
Nr.

Rekomendacija

1

3

4

5

6

2021-06-18

*

Nuolat

Apskaitos ir biudžeto
planavimo
skyriaus
darbuotojams
sudaryti
sąlygas kelti kvalifikaciją,
dalyvaujant mokymuose,
seminaruose

2021-10-31

Parengti atmintinę apie
inventorizacijos
atlikimą,
inventorizacijos komisijos
narius
pasirašytinai
supažindinti su atmintine,
inventorizacijos tvarka.

Atsižvelgiant
2021-10-31
Siekiant įgyvendinti Valstybės ir
patvirtinti
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
pakeitimus.
už darbą įstatymo nuostatas, inicijuoti
Darbo
apmokėjimo
sistemos
pakeitimą.
• priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė subjektas.
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į

pastabas,
Darbo
sistemos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punkto
nuostatomis, apie rekomendacijų vykdymą informuoti Neringos savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybą iki 2021 m. lapkričio 10 d.

Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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Teisės aktai, kuriems vertinta atitiktis:
1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos
taisyklių patvirtinimo”.
7. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartai.
8. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
9. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir
savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų
sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo”.
10. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25 įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo
sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo”.
11. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-35 „Dėl Neringos
savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“.
12. Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-84 „Dėl
savivaldybės įmonės Neringos savivaldybės butų ūkis pertvarkymo užbaigimo ir naujų
nuostatų patvirtinimo“.
13. Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T1-112 „Dėl biudžetinės
įstaigos „Paslaugos Neringai“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.
14. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-44 „Dėl biudžetinės
įstaigos „Paslaugos Neringai“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.
15. Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-19 „Dėl savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“.
16. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. T1-57 „Dėl Neringos
savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
17. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Neringos
savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
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18. Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. VO-236 „Dėl
biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ valdymo struktūros, struktūrinių padalinių nuostatų
ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
19. Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. VO-115 „Dėl
atnaujintos apskaitos politikos patvirtinimo“.
20. Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Biudžetinės
įstaigos „Paslaugos Neringai“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. VO-222 „Dėl biudžetinės
įstaigos „Paslaugos Neringai“ darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“.
21. Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. VO-239 „Dėl
metinės inventorizacijos“.
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