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Neringa
ĮŽANGA
Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavedimu1 atliekamas
Neringos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų viešojo sektoriaus
subjektų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio finansinis (teisėtumo) auditas.
Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Jolanta Kičiatovienė ir vyr.
specialistė Aušra Verbovienė atliko audito procedūras Neringos savivaldybės administracijoje
(toliau – Administracija), siekiant įvertinti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių duomenų teisingumą ir tikrumą, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų naudojimą ir jų teisingą
atvaizdavimą 2020 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniuose. Šios patikrinimo
ataskaitos duomenys bus panaudoti vertinant 2020 metų Neringos savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenis.
Audituojamas subjektas - Neringos savivaldybės administracija, kodas 188754378,
adresas: Taikos g. 2, 93121 Neringa. Administracijos steigėja yra Neringos savivaldybė, Steigėjo
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Neringos savivaldybės taryba (toliau – Taryba).
Pagrindinė veikla - Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Filialų ar panašių
struktūrinių padalinių Administracija neturi.
Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius. Už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant
patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programose numatytus
tikslus ir rezultatyvų naudojimą atsako biudžeto asignavimų valdytojai2. Visi viešojo sektoriaus

Savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. pavedimas Nr.K10-2 atlikti Neringos savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimo auditą.
2
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo, 1990-07-30 Nr. I-430, 7 straipsnis.
1
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subjektai buhalterinę apskaitą turi tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS).
APIMTIS IR METODAI
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir
Tarptautinius audito standartus, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o biudžeto lėšos ir turtas valdomi,
naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito
apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei
sudarytų sandorių.
Patikrinimo metu buvo vertinami Administracijos 2020 metų ataskaitų rinkiniai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinys:
-

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

-

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

-

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

-

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis;

-

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 visus 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.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus įrodymus buvo taikytos skaičiavimo,

dokumentų tikrinimo, paklausimo, analitinės ir kitos procedūros.
Dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
Audito metu vertinome, ar savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
disponuojama jais teisėtai:
• ar laikomasi darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų;
• ar

teisėtai

turtu

naudojamasi,

disponuojama,

inventorizuojamas,
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kaip

turtas

apskaitomas

ir

•

ar tinkamai apskaitytos ir panaudotos biudžeto lėšos, skirtos priemonės „Juodkrantės
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sk. patalpų optimizavimo pr. įgyvendinimas“
vykdymui.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,

atsižvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimas (aritmetinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (įrodymų gavimas
pokalbio metu), patikrinimas (įrašų, dokumentų, materialaus turto tikrinimas), analitinės (tam
tikrų duomenų analizė) ir kitos procedūros.
AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų iškraipymų
Neringos savivaldybės administracijai 2020 m. skirta 12534,4 tūkst. Eur arba 64,3 proc.
Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota 8932,5 tūkst. Eur arba 57,1 proc. visų Savivaldybės
biudžeto asignavimų, iš to skaičiaus darbo užmokesčiui - 1407,5 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 4316,0
tūkst. Eur. 2020 metais nepanaudoti 28,74 proc. Administracijai skirtų asignavimų.
Administracija 2020 metais vykdė Savivaldybės 2020 - 2022 metų strateginiame veiklos
plane3 patvirtintų aštuonių programų priemones (biudžeto išlaidų plano vykdymo duomenys
pagal programas pateikti 1 lentelėje).
1 lentelė
Strateginio veiklos plano priemonės

Patvirtintas 2020 m. 2020 m. panaudoti
asignavimų planas4, asignavimai, tūkst.
tūkst. Eur
Eur

01 Savivaldybės valdymo programa
02 Ugdymo ir sporto veiklos programa
03 Kultūros ir jaunimo veiklos programa
04 Socialinės paramos programa
05 Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa
06 Aplinkos apsaugos programa
07 Turizmo rekreacijos ir vidutinio verslo programa
08 Sveikatos priežiūros programa
Iš viso

2218,7

1976,3

471,0
2450,1
678,3
5651,2
541,7
221,4
302,0
12534,4

367,9
1580,3
599,1
3446,7
508,9
169,4
283,8
8932,5

Administracijos 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais
atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio
rinkinio sudarymą.

3

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Neringos savivaldybės 2020–2022
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
4
Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-35 „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų
biudžeto patvirtinimo“.
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Įvertinus apskaitos registro „Sąskaitų apyvartų registras“ sąskaitų likučių, pateiktų
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr.2), teisėtumą, apskaitos informacijos
atskleidimą, nustatyta, kad Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr.2) nurodyti
netikslūs ilgalaikio materialiojo įsigijimo išlaidoms ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo
išlaidoms panaudoti asignavimai pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus5:
•

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje nurodyta, kad ilgalaikio materialiojo turto
kūrimo ir įsigijimo išlaidoms panaudota 4270400,18 tūkst. Eur (forma Nr.2, eilutė
Nr.149), nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms panaudota biudžeto
asignavimų suma - 45613,30 Eur (forma Nr. 2, eilutė Nr.172). Pagal apskaitos dokumentų
ir registrų duomenis nustatyta, kad 2020 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už
4297635,48 Eur (27235,30 Eur daugiau nei nurodė Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitoje), nematerialaus ilgalaikio turto už 18378,00 Eur (27235,30 Eur mažiau nei
nurodė Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje). Neatitikimai susidarė, kadangi,
ekonominės klasifikacijos straipsniui 3.1.2.1.1.5 „Kito nematerialaus turto įsigijimo
išlaidos“ priskirtos su materialaus turto įsigijimu susijusios išlaidos (statybos projektų
parengimo išlaidos, ekspertizės išvados, kompiuterinė įranga).

•

Kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos 23018,03 Eur priskirtos ekonominės
klasifikacijos straipsniui 3.1.1.5.1.1 „Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“,
nors pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų klasifikaciją6
(toliau – Biudžeto išlaidų klasifikacija) šios išlaidos priskiriamos ekonominės
klasifikacijos straipsniui 3.1.1.3.1.4. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių
įrangos įsigijimo išlaidos“.

•

Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidoms buvo skirta
3000,00 Eur, šioms išlaidoms padengti panaudota 28583,23 Eur biudžeto asignavimų, o
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje parodyta 3000,00 Eur.
Administracija, apskaitydama panaudotus biudžeto asignavimus, turtui įsigyti išlaidas

klasifikavo ne pagal Biudžeto išlaidų klasifikacijos kodus ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitoje (forma Nr. 2) netiksliai atvaizdavo panaudotus biudžeto asignavimus pagal išlaidų
ekonominės klasifikacijos straipsnius. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo bendros
kasinės išlaidos neviršijo Savivaldybės tarybos sprendimu Administracijai patvirtintų
asignavimų, skirtų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui.

5

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
6
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.
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2. Finansinių ataskaitų rinkinyje nustatyti reikšmingi iškraipymai
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas taip, kad tikrai ir teisingai
parodytų viešojo sektoriaus turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas,
grynąjį turtą, pinigų srautus. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie
viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų
srautus, kuria naudojasi vartotojai, priimdami ir vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo
ir jų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas.
Administracijos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2020-12-31 duomenis nurodytas turto
ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis 2019-12-31 sudarė
47138723,70 Eur, 2020-12-31 – 46828332,44 Eur.
Administracijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje nustatyti finansinės būklės
(ilgalaikio turto), veiklos rezultatų ataskaitos duomenų iškraipymai, įskaitant sumas, kurių
teisingumo negalėjome patvirtinti. Įvertinus informacijos atskleidimą finansinių ataskaitų
rinkinyje 2020-12-31, nustatyti duomenų iškraipymai:
•

Finansinės būklės ataskaitoje (FBA) nurodytas neteisingas pastatų, nekilnojamųjų
kultūros vertybių, infrastruktūros ir kitų statinių likutis, kadangi Administracijoje,
nesivadovaujant 12-o VSAFAS nuostatomis, pastatai, kapinės, įregistruoti Kultūros
vertybių registre, buvo priskirti netinkamoms ilgalaikio turto grupėms (turėjo būti
priskirtos grupei „Nekilnojamosios kultūros vertybės“, žr. 1 priedas), buvo skaičiuojamas
vertybių nusidėvėjimas ir FBA parodyti ne tikrąja, o likutine verte7. Dėl neteisingai
apskaitytų nekilnojamųjų kultūros vertybių negalime patvirtinti finansinėje ataskaitoje
nurodyto pastatų (9138225,18 Eur), infrastruktūros ir kitų statinių (15685661,50 Eur),
nekilnojamųjų kultūros vertybių (314519,81 Eur) bei likučio teisingumo:
Kultūros vertybių registre registruoti turto objektai - gyvenamosios paskirties patalpos – butai (13 vnt.),
kapinės (2 vnt.) - neteisingai buvo priskirti ilgalaikio turto grupėms „Gyvenamieji pastatai“,
„Infrastruktūros ir kitų statiniai“, finansinių ataskaitų rinkinyje neteisingai parodyti likutine verte, o ne
tikrąją verte, kaip reglamentuota 12-ajame VSAFAS.

•

Negalime patvirtinti FBA parodyto vietinės reikšmės kelių ir gatvių likučio, kadangi,
kaip ir buvo nustatyta ankstesniais metais, apskaitoje apskaityti vietinės reikšmės kelių
objektai nesutampa su Tarybos sprendimu8 patvirtintame Neringos savivaldybės vietinės
reikšmės kelių sąraše (toliau – Kelių sąrašas) nurodytais keliais:

7

Ilgalaikio turto grupėje „Pastatai“ apskaitytų nekilnojamųjų kultūros vertybių likutinė vertė sudarė 3824,91 Eur,

grupėje „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ – 58286,41 Eur.
8
Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T1-15 “Dėl Neringos savivaldybės vietinės
reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo”.
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Sąskaitoje 1203100 „Infrastruktūra ir kiti statiniai“ apskaitytų kelių vertė 2020-12-31 sudarė 6.850.012,07
Eur. Apskaitoje užregistruoti vietiniai keliai, gatvės nesutampa su Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintame Kelių sąraše nurodytais objektais, apskaitoje nėra užregistruotas kelių ilgis. Vietinės reikšmės
kelių statistinėje ataskaitoje TK-02 (Metinė) nurodytas kelių ilgis – 34,6 km., Tarybos patvirtintame
nurodytas bendras kelių/gatvių ilgis - 37,256 km.

•

Veiklos rezultatų ataskaitoje (VRA) nurodyta neteisinga 2020 metų nuosavybės metodo
įtaka. Savivaldybė kontroliuoja 3 uždarąsias akcines bendroves9, pagal kurių 2020 m.
gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis Savivaldybei tenkanti 2020 m.
grynojo rezultato dalis - nuostolis - sudarė 91055 Eur10. Administracijos VRA (eil. I)
nurodyta mažesnė nuosavybės metodo įtaka - 77737,08 Eur nuostolis.

•

aiškinamojo rašto lentelėje P3 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį“ nurodyti netikslūs duomenys apie pirktą/perduotą/nurašytą
nematerialų turtą;

Lentelėje P3 nurodyta pirkto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 32371,00 Eur, faktiškai įsigyta už
18378,00 Eur; nurodyta perduoto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 37204,95 Eur, iš to skaičiaus perduoto turto
vertė sudarė tik 1248,48 Eur (perduotų Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai licencijų vertė11),
nurašyto turto vertė - 35956,47 Eur12. Lentelėje P3 nurodyta nurašyto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 0,00 Eur,
pagal apskaitos dokumentus nurašyta 35956,47 Eur.

•

aiškinamojo rašto lentelėje P2 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
per ataskaitinį laikotarpį“ parodyti netikslūs pirkto/neatlygintinai gautų pastatų,
infrastruktūros ir kitų statinių duomenys:

Pagal apskaitos dokumentus visi 2020 m. įsigyti pastatai, kurių bendra vertė 74143,43 Eur, buvo gauti neatlygintinai,
o lentelėje P2 nurodyta pirktų pastatų vertė 66450,25 Eur, neatlygintinai gautų pastatų vertė 7693,18 Eur;
infrastruktūros ir kitų statinių nupirkta už 18150,00 Eur, neatlygintinai gauta už 97195,26 Eur, o lentelėje P2
nurodyta pirktų infrastruktūros ir kitų statinių vertė 115345,26 Eur.

Aiškinamajame rašte nepateikta tekstinė informacija apie reikšmingus finansinių ataskaitų
straipsnius, pokyčius bei jų priežastis; neatskleista informacija apie 2020 m. neatlygintinai gautą
turtą13 – nepateikti aiškinamojo rašto priedai „Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą
finansinę ir nefinansinę paramą forma“, „Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį
laikotarpį forma“, kuriuose pateikiama informacija apie gautą bei panaudotą finansinę ir
nefinansinę paramą pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“14 nuostatas.

9

UAB "Neringos vanduo", UAB "Neringos energija" UAB "Neringos komunalininkas".
UAB "Neringos vanduo" 2020 m. veiklos rezultatas 63800 Eur nuostolis, UAB "Neringos energija" - 15711 Eur
nuostolis, UAB "Neringos komunalininkas" - 11544 Eur. nuostolis.
11
Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktas 202012-09 Nr.1.
12
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr.V13-201.
13
Administracija 2020 m. iš kitų šaltinių neatlygintinai gavo paramos už 11740,00 Eur: iš VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties
miestas“ 240 Eur (veido skydeliai), iš UAB „Ferticonta“ 4200 Eur (piniginės lėšos), iš UAB „Nostrada“ 1300 Eur (piniginės
lėšos), iš UAB „Švyturys -Utenos alus“ - 6000 Eur (piniginės lėšos).
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“.
10

6

3. Biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas
Dėl vietinės reikšmės kelių apskaitos
Atliekant audito procedūras dėl Savivaldybės administracijos apskaitos registruose
apskaitytų vietinės reikšmės kelių likučių, nustatyta, kad sąskaitoje 1203100 „Infrastruktūra ir kiti
statiniai“ apskaitytų kelių vertė 2020-12-31 sudarė 6 850, tūkst. Eur.
Vietinės reikšmės kelių statistinėje ataskaitoje (TK-02 Metinė) nurodytas kelių ilgis – 34,6
km. Savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių sąraše nurodytas bendras kelių/gatvių ilgis sudaro
37,256 km. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija vietinės reikšmės kelių apskaitą tvarkė,
nesilaikydama 12-ojo VSAFAS nuostatų15, nes apskaitoje užregistruoti vietiniai keliai, gatvės
nesutampa su Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kelių sąrašu. Vietinės reikšmės kelių
likutis nepatvirtintas metinės inventorizacijos duomenimis16. Ankstesniais metais taip pat buvo
nustatyta, kad vietinės reikšmės kelių apskaita nėra tiksli.
Dėl nebaigtos statybos apskaitos
Pagal Finansinės būklės ataskaitos duomenis 2020-12-31 nebaigta statyba ir išankstiniai
mokėjimai (FBA A.II.10 straipsnis) sudarė 7 608,4 tūkst. Eur. Palyginus su paskutinės praėjusio
ataskaitinio laikotarpio dienos 2019-12-31 duomenimis nebaigtos statybos ir išankstinių
mokėjimų vertė padidėjo 3665,1 tūkst. Eur arba 92,9 proc. (dėl vykdomų Nidos kultūros ir
turizmo informacijos centro „Agila“, Taikos gatvės rekonstrukcijų).
Kaip buvo pastebėta ir ankstesniais metais, sąskaitos „Nebaigta statyba“ likučiai nėra
tinkamai inventorizuojami. Sąskaitoje „Nebaigta statyba“ apskaitomi objektai, kurių statybos
darbai yra atlikti, taip pat objektai, kurie sąskaitos likučiuose apskaitomi nuo 1998 metų.
Administracija, atlikusi nebaigtos statybos inventorizaciją, nevertino nebaigtos statybos
nuvertėjimo, kuris reglamentuotas 22-ajame VSAFAS 17 . Nebaigtos statybos nuvertėjimas turėtų
būti vertinamas, jeigu statybos darbai sustabdyti ilgiau kaip 12 mėnesių, atsižvelgiant į tai, ar
statybos darbai yra laikinai atidėti, ar patvirtinti planai tęsti darbus, ar statybos darbų nenumatoma
baigti.
Sąskaitoje 1210111 „Nebaigta statyba“ yra apskaityti objektai, kurie pradėti statyti prieš 10-20 metų, tačiau statybos
darbams (nebaigta statyba) nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas: pastatas - valgykla, adresas Nidos - Smiltynės pl. 9,
unikalus Nr.2399-8000-5011, pastatas-viešasis tualetas, adresas Nidos - Smiltynės pl. 9, unikalus Nr. 2399-8000-

15

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-174 "Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.
16
Inventorizacijos apraše nenurodyti kelio numeriai, kelio pavadinimai ir kelio ilgiai pagal Kelių sąraše pateiktus
duomenis, kaip reglamentuota Inventorizacijos taisyklėse.
17
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1K-229 Dėl 22-asis viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Turto nuvertėjimas“ patvirtinimo
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5022, Nidos II pakėlimo stotis ;(Juodkrantės kontrrezervuarai), inventorinis .Nr.S5, pastatas adresu: G. D. Kuverto
g. 13, inventorinis Nr. NS7.

Sąskaitoje „Nebaigta statyba“ yra apskaitytas turtas, kuris yra naudojamas veikloje, jam
turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas, tačiau dėl laiku nesutvarkytų statybos darbų užbaigimo
procedūrų turtas nėra perkeltas į atitinkamas turto sąskaitas ir nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas:
Ūkinio pastato (T. Manno muziejaus ūkinis pastatas) rekonstrukcijos darbai 50,5 tūkst. Eur.
Skulptūros „Saulės laikrodis-kalendorius“ darbai 135,8 tūkst. Eur

Administracija pagal ankstesnio audito metu teiktą rekomendaciją dėl turto būklės ir
atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimo yra parengusi Nebaigtos statybos objektų užbaigimo
priemonių planą, kuriame numatyti nebaigtos statybos procedūrų užbaigimo, perkėlimo į kitas turto
grupes terminai.
Neapskaitytas Savivaldybės turtas
Atliekant audito procedūras nustatyta, kad Administracijoje nėra apskaityti kiemo statiniai
(unikalus Nr. 2397-5000-4026), priklausantys pastatui-bendrabučiui adresu: Skruzdynės g. 6,
Neringa, kuris buvo perduotas valdyti patikėjimo teise BĮ „Paslaugos Neringai“ (kiemo statiniai
nebuvo perduoti). Pagal Nekilnojamojo turo registro duomenis kiemo statiniai nuo 1998-12-29 yra
Savivaldybės nuosavybė18.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų vertinimas
Administracijos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms 2020 metais skirta 1458,9
tūkst. Eur, panaudota 1432,4 tūkst. Eur (darbo užmokesčiui 1407,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo
išlaidoms 24,9 tūkst. Eur). Palyginus su praėjusiais metais šios išlaidos padidėjo 6,9 proc.
Atlikus audito procedūras darbo užmokesčio srityje, nustatyta:
Administracijoje yra dalis darbuotojų, neišnaudojusių kasmetinių atostogų. Vadovaujantis
Darbo kodekso19 nuostatomis kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus.
Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų (jeigu dirbama 5
darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per
savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, viena atostogų dalis
negali būti trumpesnė kaip 2 savaitės. Darbdavys privalo užtikrinti šios imperatyvios Darbo kodekso
normos tinkamą taikymą.
Pagal atostoginių kaupinių žiniaraštį 2020-12-31 kai kurie darbuotojai turi nepanaudotų
atostogų 65-83 darbo dienų. Sukauptas atostogų rezervas sudaro 230161,61 Eur. Vadovaujantis
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24–ojo “Su darbo santykiais susijusios
18
19

Nuosavybės įregistravimo pagrindas: 1998-12-29 Perdavimo-priėmimo aktas.
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
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išmokos“ standarto (VSAFAS)20 nuostatomis, įvertinus išmokų už kasmetines atostogas sumą,
apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos, tai turi įtakos įstaigos veiklos rezultatui
(perviršiui ar deficitui).
Nepakankama pirkimo sutarties vykdymo kontrolė
Tarybos sprendimu 2020 metų pradžioje strateginio plano programos „Ugdymo ir sporto
veiklos programa“ priemonės „Juodkrantės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus patalpų
optimizavimo projekto įgyvendinimas“ įgyvendinimui skirta 252,1 tūkst. Eur. Metų bėgyje priemonei
įgyvendinti skirta suma buvo patikslinta iki 340,7 tūkst. Eur, panaudota 311,7 tūkst. Eur Savivaldybės
biudžeto lėšų.
Atlikus Juodkrantės lopšelio darželio adresu: Ievos Kalno g. 9, Neringa, paprastojo remonto
darbų viešojo pirkimo, sutarties vykdymo vertinimą nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartis21 (toliau
– Sutartis), atlikus viešojo pirkimo procedūras pagal Viešojo pirkimo įstatymo22 (toliau – Įstatymas)
nuostatas, sudaryta su mažiausią kainą 190046,10 Eur pasiūliusi tiekėju UAB „Svajonių statyba“
(toliau – Rangovas). Sutarties vykdymo laikotarpiu buvo sudaryti penki susitarimai23 dėl papildomų
darbų, nenumatytų pagrindinės Sutarties techninėje specifikacijoje, atlikimo, kurių bendra vertė
sudarė 156149,02 Eur arba 82,16 proc. pagrindinės Sutarties kainos.
Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas – aštuoni mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo (t.
y. iki 2020-08-10)24, tačiau dėl papildomų darbų atlikimo darbai Sutartyje nustatytu terminu (pagal
su Užsakovu suderintą darbų grafiką) nebuvo atlikti25. Administracijai ir Rangovui pasirašius
susitarimus dėl papildomų darbų, nebuvo atnaujinamas darbų grafikas26, kurio tinkamą vykdymą
turėjo kontroliuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas27.
Atlikus Sutarties vykdymo vertinimą, nustatyta, kad Rangovas Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) draudimo liudijimą28 pateikė vėliau nei

20 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymas Nr. 1K-432 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“.
21
2019 m. gruodžio 10 d. Juodkrantės lopšelio darželio adresu Ievos Kalno g. 9, Neringa, paprastojo remonto darbų
viešojo pirkimo sutartis Nr. V31-200, pirkimo objektas- Juodkrantės lopšelio darželio adresu Ievos Kalno g. 9, Neringoje,
supaprastinto bendrastatybinių remonto, specialiųjų darbų, sklypo sutvarkymo projekto parengimas, vidaus patalpų remontas,
vidaus specialiųjų darbų, sklypo pėsčiųjų takų sutvarkymo darbai, kaina 190046,10 Eur.
22
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491.
23
Susitarimas Nr.1 kaina 4145,90 Eur, Susitarimas Nr. 2 – 13813,40 Eur, Susitarimas Nr. 3 – 17273,90 Eur, Susitarimas
Nr. 4 – 92588,05 Eur Susitarimas Nr. 3 – 28327,77 Eur.
24
Sutarties 22 punktas.
25
Darbai priimti pagal 2020-12-23 Objekto perdavimo – priėmimo aktą.
26
Darbų grafikas buvo atnaujintas vieną kartą 2021 m. kovo mėn.
27
Sutarties 43 punktas.
28
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo, griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas Nr. 588710289, draudimo laikotarpis nuo 2019-12-27 iki 202008-18.
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Sutartyje buvo nustatytas terminas29. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas nebuvo pratęstas,
nors darbus Rangovas vykdė iki 2020 m. gruodžio mėn.30. Atkreiptinas dėmesys, kad sutarties
įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, kadangi jis garantuoja, kad
perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę rangovui pažeidus sutartį. Perkančioji
organizacija turi pareigą užtikrinti tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą ir sutartį vykdyti
vadovaujantis jos nuostatomis.
Dėl metinės inventorizacijos rezultatų
Viena iš svarbiausių kontrolės priemonių finansinių ataskaitų duomenų teisingumo
užtikrinimui yra kokybiškas metinės inventorizacijos atlikimas, nes jos duomenimis pagrindžiami
apskaitos duomenys. Pagal nustatytus reikalavimus atlikta inventorizacija yra finansinėse ataskaitose
pateikiamos

informacijos

patikimumo

garantas.

Atlikdama

metinę

turto

inventorizaciją

Administracija nesilaikė Inventorizavimo taisyklių31 reikalavimų:
•

inventorizuodama ilgalaikį materialųjį turtą nesutikrino nebaigtos statybos objektų vertės
su darbų atlikimo aktais, inventorizavimo aprašus sudarė ne pagal statomą/montuojamą
turtą, nenustatė turto nuvertėjimo požymių,

•

kelius inventorizavo ne pagal Kelių sąrašo duomenis, bet pagal apskaitos dokumentus;

•

Gautinų sumų, mokėtinų sumų, išankstinių apmokėjimų buhalterinių sąskaitų likučiai
2020-12-31

apskaitoje

nepatvirtinti

inventorizacijos

duomenimis,

kadangi

inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose nurodytos sumos nesutampa su
atitinkamų buhalterinių sąskaitų likučiais 2020-12-31 bei FBA parodytais duomenimis,
inventorizavimo aprašuose-sutikrinimo žiniaraščiuose nenurodyta skolos atsiradimo data,
tarpusavio suderinimo data;
•

inventorizuojant programinę įrangą32, nesutikrinti faktiniai jos įsigijimo dokumentai ir
turimos licencinės sutartys, nenustatyta atitiktis turimiems įsigijimo dokumentams ir
licencinėms sutartims;

•

nesudaromi Netinkamo (negalimo) naudoti turto inventorizavimo aprašai;

•

nesudaromas
inventorizacijos

suvestinis
aprašuose

inventorizavimo
inventorizuotas

aprašų
visas

registras,

nesutikrinama,

Administracijos

turtas

ar
bei

įsipareigojimai.
29

Pagal Sutarties 35 p. turėjo pateikti per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, t.y. iki 2019-12-20, pateikė
2020-01-02 (per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą).
30
Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2020-12-23.
31
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“.
32
Inventorizavimo aprašas Nr. INV-0001 nurodytas tik faktiškai rastas kiekis, be vertės ir požymių apie atitiktį
turimiems įsigijimo dokumentams ir licencinėms sutartims.
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Inventorizacijos taisyklių nesilaikymas neužtikrina apskaitos duomenų, kurių pagrindu
sudaromos finansinės ataskaitos, tikrumo ir teisingumo, tinkamai neinventorizavus turto,
egzistuoja rizika, kad duomenys apie turtą, įsipareigojimus metinėse 2020-12-31 ataskaitose bus
pateikti netinkamai. Ankstesnių auditų metu buvo teiktos rekomendacijos dėl tinkamo turto,
įsipareigojimų inventorizavimo, tačiau į jas atsižvelgta nebuvo.
IŠVADOS
1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr. 2) netiksliai pagal išlaidų
ekonominės klasifikacijos kodus parodyti panaudoti biudžeto asignavimai ilgalaikiam
materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.
2. Finansinės būklės ataskaitoje parodytas netikslus nebaigtos statybos, pastatų, nekilnojamųjų
kultūros vertybių, infrastruktūros ir kitų statinių likutis dėl neteisingai apskaitytų
nekilnojamųjų kultūros vertybių (butai, kapinės), dėl nesutvarkytų statybos darbų užbaigimo
procedūrų.
3. Savivaldybės kelių apskaita nėra tiksli, nes apskaitoje užregistruoti vietiniai keliai, gatvės
nesutampa su Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kelių sąrašu.
4. Neapskaitytas Savivaldybės turtas - kiemo statiniai (unikalus Nr. 2397-5000-4026),
priklausantys pastatui-bendrabučiui adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa.
5. Veiklos rezultatų ataskaitoje parodyta netiksli nuosavybės metodo įtaka.
6. Aiškinamajame rašte pateikta netiksli informacija apie per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gautą, perduotą ir įsigytą nematerialųjį, materialųjį turtą, neatskleista informacija apie
neatlygintinai gautą turtą.
7. Neužtikrinta tinkama Juodkrantės lopšelio darželio adresu: Ievos Kalno g. 9, Neringa,
paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolė.
8. Inventorizacija neužtikrino tikrų ir teisingų inventorizuoto turto duomenų pateikimo
finansinių ataskaitų rinkinyje, kadangi buvo atlikta, nesivadovaujant Inventorizacijos
taisyklių nustatytais reikalavimais.

REKOMENDACIJOS
Administracijos direktoriui:
1. Siekiant užtikrinti buhalterinės apskaitos atsargumo principą bei finansinėse ataskaitose
pateikiamos

informacijos

patikimumą,

įpareigoti

atsakingus

asmenis

pergrupuoti,

vadovaujantis teisės aktais, nekilnojamąsias vertybes iš grupės „Pastatai“, „Infrastruktūros ir
kiti statiniai“ į grupę „Nekilnojamosios vertybės“, nekilnojamąsias kultūros vertybes
11

apskaityti tikrąja verte, atstatyti neteisingai apskaičiuotą nekilnojamųjų kultūros vertybių
nusidėvėjimą.
2. Priimti sprendimą dėl kiemo statinių (unikalus Nr. 2397-5000-4026), priklausančių pastatuibendrabučiui adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa, užregistravimo buhalterinėje apskaitoje.
3. Stiprinti viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę.
4. Siekiant, kad finansinėse ataskaitose būtų pateikti teisingi duomenys bei įgyvendinti
VSAFAS reikalavimai dėl finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos, užtikrinti, kad
finansinių ataskaitų rinkinyje būtų pateikta informacija apie įstaigos finansinę būklę, veiklos
rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, vadovaujantis VSAFAS nuostatomis.
5. Užtikrinti ir kontroliuoti, kad įstaigoje metinė inventorizacija būtų atliekama pagal
Inventorizacijos taisyklių reikalavimus, kad jos rezultatai užtikrintų racionalų turto valdymą
bei teisingų ir patikimų duomenų apie turtą, įsipareigojimus pateikimą finansinėse ataskaitose.

Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2021 m. liepos 9 d.
Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)*

Eil.
Nr.

Rekomendacija
1

1

2

2

4

2

Siekiant
užtikrinti
buhalterinės
apskaitos atsargumo principą bei
finansinėse ataskaitose pateikiamos
informacijos patikimumą, įpareigoti
atsakingus asmenis nekilnojamąsias
vertybes apskaityti pagal 12 VSAFAS
reikalavimus: pergrupuoti į atitinkamą
ilgalaikio turto grupę, apskaityti tikrąja
verte, atstatyti neteisingai apskaičiuotą
nekilnojamųjų
kultūros
vertybių
nusidėvėjimą.
Priimti sprendimą dėl kiemo statinių
(unikalus
Nr.
2397-5000-4026),
priklausančių pastatui - bendrabučiui
adresu: Skruzdynės g. 6, Neringa,
užregistravimo
buhalterinėje
apskaitoje.
Stiprinti viešųjų pirkimų sutarčių
vykdymo priežiūrą.

3

Priemonės ir
rekomendacijai
įgyvendinti *

veiksmai

4

2021-09-30

Buhalterinės apskaitos skyriui
pavesta
nekilnojamąsias
kultūros vertybes priskirti
atitinkamai turto grupei,
atstatyti
apskaičiuotą
nusidėvėjimą,
vertybes
apskaityti tikrąją verte.

2021-08-31

Buhalterinės apskaitos skyriui
bus pavesta užregistruoti turtą
buhalterinėje apskaitoje.

Nuolat

Darbuotojams, vykdantiems
sutarčių
priežiūrą,
bus
organizuoti
mokymai,
numatoma vykdyti viešojo
pirkimo sutarčių priežiūros
stebėseną.
Biudžeto skyriui pavesta
kontroliuoti
finansinių
ataskaitų parengimą pagal
VSAFAS
reikalavimus,
skyriaus darbuotojai teiks
metodinę pagalbą asmenims,
atsakingiems už finansinių
ataskaitų rinkinių sudarymą.

Siekiant, kad finansinėse ataskaitose
Nuolat
būtų pateikti teisingi duomenys bei
įgyvendinti VSAFAS reikalavimai dėl
finansinėse ataskaitose pateikiamos
informacijos, užtikrinti, kad finansinių
ataskaitų rinkinyje būtų pateikta
informacija apie įstaigos finansinę
būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto
pokyčius
ir
pinigų
srautus,
vadovaujantis VSAFAS nuostatomis.
• priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė subjektas.
Atstovai, atsakingi už Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie

rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais: Biudžeto skyriaus vedėja Janina Kobozeva.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8
punkto nuostatomis, apie rekomendacijų vykdymą informuoti Neringos savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybą iki 2021-10-15.
Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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Tikrinimo ataskaitos „Neringos
savivaldybės administracijos audito
procedūrų rezultatai“
1 priedas
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, 2020 M. NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYJE PARODYTŲ LIKUTINE VERTE, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

1

2

3

4

5

6

Ilgalaikis
materialusis
nematerialusis turtas

ir

Patalpa-butas, adresas Taikos g.35, Neringa (unik.Nr.2396-00001019:0004, bendras pl.34,33 kv.m.)
Patalpa-butas, adresas Taikos g.36, Neringa (unik.Nr.2396-00001019:0005, bendras pl.32,45
kv.m.).
Patalpa-butas, adresas Taikos g.37, Neringa (unik.Nr.2396-00001019:0006, bendras pl.33,69 kv.m.)
Pastogė neįrengta, adresas
Lotmiškio g.13A-4, Neringa
(58/100, unik.Nr. 4400-47588427:6303, 21,41 kv.m.)
Patalpa-butas, adresas Preilos g.
57-2, Neringa (unik.Nr.2393-50006017:0002, bendras pl.53,58
kv.m.).
Patalpa-butas, adresas Preilos g.573, Neringa (unik.Nr.2393-50006017:0003, bendras pl.63,69 kv.m.)

Priskirta
ilgalaikio
turto grupei

Inventorini
s numeris

Įsigijimo data

Nusidevėjimo
/nuvertėjimo
nurašymas per
ataskaitinį
laikotarpį
(2020 m.)

Nusidevėjim
o/
nuvertėjimo
likutis 202012-31

Turto
likutinė
vertė 201912-31 FBA

Turto
likutinė
vertė 202012-31 FBA

Įregistravi
mo
Kultūros
vertybių
registre data

11,3

Unikalu
s
objekto
Nr.
Kultūro
s
vertybi
ų
registre
961

Gyvenamieji
pastatai

IT-001575

2016.09.01

0,12

5,82

11,42

Gyvenamieji
pastatai

IT-001576

2016.09.01

0,12

5,45

10,85

10,73

961

1992-05-05

Gyvenamieji
pastatai

IT-001577

2016.09.01

0,12

5,75

11,17

11,05

961

1992-05-05

Gyvenamieji
pastatai

IT-001788

2018.06.20

0,00

90,53

3 828,47

3 789,67

1235

1992-05-27

Gyvenamieji
pastatai

IT-001565

2016.09.01

0,00

18,88

0,28

0,27

1279

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001566

2016.09.01

0,00

22,49

0,28

0,27

1279

1992-05-28

14

1992-05-05

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Patalpa-butas, adresas Preilos g.574, Neringa (unik.Nr.2393-50006017:0004, bendras pl.47,22
kv.m.).
Patalpa-butas, adresas Pamario
g.31-3, Neringa (unik.Nr.23930000-6016:0009, bendras pl.43,34
kv.m.)
Patalpa-buta, sadresas Pamario g.
31-7, Neringa (unik.Nr.2393-00006016:0008, bendras pl.34,12 kv.m.)
Patalpa-butas, adresas Pervalkos
g.42-2, Neringa (unik.Nr.23934000-4018:0002, bendras pl. 46,32
kv.m.)
Patalpa-butas, adresas Pervalkos
g.42-3, Neringa (unik.Nr.23924000-4018:0003, bendras pl.23,42
kv.m.)
Pastatas-gyvenamasis namas,
adresas Lotmiškio g.13A-1,
Neringa (60/100, unik.Nr.23905000-1020, bendras pl.46,31 kv.m.)
Pastatas-gyvenamasis namas,
adresas Naglių g.15-2, Neringa
(45/100, unik.Nr.2391-5000-2016,
bendras pl.34,20 kv.m).
Iš viso grupėje "Gyvenamieji
pastatai"
Nidos senosios (etnografinės)
kapinės(ES)
Preilos senosios (etnografinės)
kapinės(ES)

Gyvenamieji
pastatai

IT-001567

2016.09.01

0,00

16,61

0,28

0,27

1279

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001556

2016.09.01

0,00

17,96

0,28

0,27

1228

1992-05-27

Gyvenamieji
pastatai

IT-001557

2016.09.01

0,00

14,09

0,28

0,27

1228

1992-05-27

Gyvenamieji
pastatai

IT-001558

2016.09.01

0,00

13,76

0,28

0,27

1264

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001559

2016.09.01

0,00

6,83

0,28

0,27

1264

1992-05-28

Gyvenamieji
pastatai

IT-001553

2016.09.01

0,00

19,29

0,28

0,27

1235

1992-05-27

Gyvenamieji
pastatai

IT-001554

2016.09.01

0,00

16,47

0,00

0,00

1205

1992-05-27

0,36

253,93

3864,15

3 824,91

Infrastruktūr
os ir kiti
statiniai
Infrastruktūr
os ir kiti
statiniai

01200036

2011.08.30

1.775,72

26.315,46

38.473,93

36.698,21

10783

1993-02-08

01200037

2011.08.30

1.044,60

15.480,46

22.632,80

21.588,20

22327

1996-12-23

2 820,32

41 795,92

61106,73

58 286,41

Iš viso grupėje "Infrastruktūros
ir kiti statiniai"
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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. birželio 22 d. sprendimu Nr.T1-123 “Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo ir Neringos savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“
13. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. V13-135 „Dėl Neringos savivaldybės administracijos karjeros
valstybės tarnautojų ir darbuotojų , dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
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14. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. T1-57 „Dėl Neringos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
15. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-12 „Dėl Neringos savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“.
16. Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T1-15 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas
17. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
18. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V13-508 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir metinės
Neringos savivaldybės administracijos turto inventorizacijos atlikimo.
19. Kiti teisės aktai.
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