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Neringa
ĮŽANGA
Neringos savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. spalio 8 d. pavedimu Nr. K11-1 atliekamas
Neringos savivaldybės 2019 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 atliko
audito procedūras Neringos savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), siekiant
įvertinti lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų naudojimą ir jų teisingą atvaizdavimą 2019 metų biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkiniuose. Šios patikrinimo ataskaitos duomenys bus panaudoti vertinant 2019
metų Neringos savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenis.
Atlikdami patikrinimą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra
patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
Patikrinimo metu Administracijai vadovavo direktorius Egidijus Šakalys, Buhalterinės
apskaitos skyriui – Irmina Gedgaudienė.
APIMTIS IR METODAI
Patikrinimo metu buvo vertinami Administracijos 2019 metų ataskaitų rinkiniai:
1. Finansinių ataskaitų rinkinys:
-

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31d. duomenis;

-

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;

-

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31d. duomenis;

-

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis;

-

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
1

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
-

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. (forma Nr.1);

-

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.2) bendra ir
atskirai pagal visus finansavimo šaltinius;

-

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 m. gruodžio
31 d. ataskaita (forma Nr.3);

-

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4);

-

2019 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus įrodymus buvo taikytos skaičiavimo,

dokumentų tikrinimo, paklausimo, analitinės ir kitos procedūros. Tikrinimas atliktas atrankos būdu,
nevertinant visų ūkinių operacijų 100 proc.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Administracijos 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais
atžvilgiais

parengtas ir pateiktas pagal teisės aktų, reglamentuojančių rinkinio sudarymą,

reikalavimus. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje nustatyti finansinės būklės (ilgalaikio turto,
grynojo turto straipsnių), veiklos rezultatų ataskaitos (pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnių)
duomenų iškraipymai, įskaitant sumas, kurių teisingumo negalėjome patvirtinti.
Nustatyti neatitikimai kokybiškai reikšmingi dėl teisės aktų pažeidimų:
Darbo užmokesčio srityje
1. Nemaža dalis Savivaldybės administracijos darbuotojų neišnaudoja kasmetinių
atostogų trukmės.
Administracijoje yra nemaža dalis darbuotojų, neišnaudojusių kasmetinių atostogų.
Vadovaujantis Darbo kodeksu1 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 2019-12-31 kai kurie darbuotojai turi nepanaudotų
atostogų 80-101 darbo dienų. Vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

1

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
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atskaitomybės 24–ojo “Su darbo santykiais susijusios išmokos“ standarto (VSAFAS)2 nuostatomis,
įvertinus išmokų už kasmetines atostogas sumą, apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos
sąnaudos, tai turi įtakos įstaigos veiklos rezultatui (perviršiui ar deficitui).
Ilgalaikio turto apskaitos srityje
2. Administracijoje ilgalaikio turto apskaita tvarkoma nesivadovaujant 12-uoju VSAFAS
„Ilgalaikis materialusis turtas“3:
-

Vietinės reikšmės kelių sąraše4 įtraukti 74 keliai, kurių bendras ilgis sudaro 37,256 km.
Tačiau ne visi vietinės reikšmės keliai užregistruoti apskaitoje, neatlikta dalies kelių
teisinė registracija. Apskaitoje sąskaitoje Nr.1203101 apskaityti 34 vnt. kelių, kurių
likutinė vertė 2019-12-31 sudarė 7278,9 tūkst. Eur. Kadangi apskaitoje apskaitomų
kelių sąrašas nesutampa su Vietinės reikšmės kelių sąrašu, nenustatyta, kiek kelių vnt. /
km neapskaityta apskaitoje. Vietinės reikšmės automobilių kelių 2019 m. statistinėje
ataskaitoje (TK-2 metinė) deklaruojama, kad bendras vietinės reikšmės automobilių
kelių ilgis sudaro 34,6 km., t. y. 2,656 km mažiau nei patvirtinta Vietinės reikšmės kelių
sąraše;

-

įstaigoje apskaitomoms meno, kitoms vertybėms, vadovaujantis Neringos savivaldybės
administracijos apskaitos vadovu5, buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas. Pagal 12
VSAFAS 44 punkto nuostatas, neriboto naudojimo laiko turto, kuriam priskiriamos ir
kitos vertybės6 (gamybai ir vartojimui nenaudojami vertingi dirbiniai ir jų kolekcijos,
išskyrus kultūros vertybes, kurie normaliomis jų laikymo sąlygomis ilgai negenda ir
kurių vertė, tikimasi, didės), nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 2019 metais apskaičiuota
kitų vertybių nusidėvėjimo suma 4473,78 Eur. Administracijos buhalterijoje kitos
vertybės apskaitomos ne tikrąja verte, kaip reglamentuojama 12 VSAFAS, bet likutine
verte. Dėl šios priežasties Finansinės būklės ataskaitoje, veiklos rezultatų ataskaitoje
pateikti netikslūs ilgalaikio turto, nusidėvėjimo duomenys;

-

įstaigos apskaitoje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas -įvairiaformė "Skate"
rampa, kuri buvo nepataisomai sulaužyta, demontuota prieš kelerius metus ir

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-09 įsakymas Nr. 1K-432 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo
3 5
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo”
4
Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T1-15 “Dėl Neringos savivaldybės vietinės reikšmės kelių
sąrašo patvirtinimo”
5
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-02 įsakymas Nr. V13-500 „Dėl Neringos savivaldybės administracijos
ir savivaldybės iždo apskaitos vadovų patvirtinimo“
6
12 VSAFAS 5 str.
2
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nebenaudojama, tačiau jai buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas. 2019 m. apskaičiuota
nusidėvėjimo suma 1675,60 Eur, likutinė vertė 2019-12-31 sudarė 6702,45 Eur;
-

ilgalaikio turto grupėje „Nebaigta statyba“ (1210xxx) apskaitomas turtas, kuris yra
faktiškai naudojamas biudžetinės įstaigos veikloje.

-

-

Administracijos apskaitos registre „Bandomasis balansas“ „Nebaigta statyba“
(1210xxx) užregistruota T. Manno ūkinio pastato rekonstrukcija, kurio vertė 50,5 tūkst.
Eur, skulptūra „Saulės laikrodis“, kurios vertė 135,8 tūkst. Eur. Faktiškai ūkinis pastatas
yra naudojamas BĮ Neringos muziejai veikloje, rekonstruota skulptūra „Saulės
laikrodis“ sumontuota Parnidžio kopos apžvalgos aikštelėje, tačiau nusidėvėjimas
neskaičiuojamas (ūkiniam pastatui).
ilgalaikio turto grupėje „Nebaigta statyba“ (1210xxx) apskaitomi darbai, kurie
nebevykdomi eilę metų, daliai jų neatliktos statybos užbaigimo procedūros (statybos
vykdytos 1998-2008 metais). Didelė tikimybė, kad nebaigtos statybos objektai (darbai),
kurių darbai nevykdomi 10-20 metų, yra nuvertėję ir apskaitoje nurodyta vertė
neatitinka realios vertės. Turto nuvertėjimas turi būti pripažįstamas tam, kad finansinėse
ataskaitose būtų parodomas teisinga turto vertė.

Administracijos apskaitos registre „Bandomasis balansas“ „Nebaigta statyba“ (1210xxx)
užregistruoti darbai: pastatas G. D. Kuverto g. 13 (įsigyta 2002 m., vertė 44,0 tūkst. Eur),
Juodkrantės kontrrezervuarai (įsigyta 1998 m., vertė 49,4 tūkst. Eur), sporto aikštelė
Preiloje (įsigyta 2008 m., vertė 21,7 tūkst. Eur), pastatas - valgykla, unikalus Nr. 23998000-5011 (nevykdomos statybos, vertė 231,2 tūkst. Eur), pastatas-Viešasis tualetas,
unikalus Nr. 2399-8000-5022 (nevykdomos statybos, vertė 11,6 tūkst. Eur), Nidos II
pakėlimo stotis (įsigyta 1998 m., vertė 574,1 tūkst. Eur).
3. Atlikus audito procedūras ilgalaikio turto įsigijimo, nurašymo srityje nustatyta:
-

Ilgalaikio materialiojo turto -nebaigtos statybos objektų- vertė per 2019 m. padidėjo
987,7 tūkst. Eur. Apskaitos duomenimis 2019-12-31 buvo 24 nebaigtos statybos
objektai, jų vertė 3942,9 tūkst. Eur. Ilgalaikio nematerialiojo turto- nebaigtų projektų apskaitos duomenimis 2019-12-31 buvo 3 projektai, kurių vertė 15,8 tūkst. Eur.

4. Administracijoje atlikta turto inventorizacija.
Administracijos direktoriaus 2019-11-12 įsakymu Nr. V13-553 "Dėl

inventorizacijos

komisijos sudarymo ir metinės Neringos savivaldybės administracijos turto inventorizacijos
atlikimo" sudaryta komisija atliko turto, skolų, įsipareigojimų, pinigų ir jų ekvivalentų
inventorizaciją. Nurodyta inventorizaciją atlikti 2019 m. spalio 31 d. duomenimis, vertybinius
popierius, skolas ir įsipareigojimus – 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
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Įstaiga,

atlikdama

ilgalaikio

turto

inventorizaciją,

nesivadovavo

Inventorizacijos

taisyklėmis7:
4.1. Inventorizacijos komisijos nariais paskirti atsakingi už turtą asmenys;
4.2. Administracija atlikdama mokėtinų ir gautinų sumų inventorizaciją, nesuderino skolas su
Valstybine mokesčių inspekcija, su Valstybinio socialinio draudimo fondu (apskaitoje apskaitytos
sumos nesutampa su nurodytų įstaigų duomenimis);
4.3. Ne visas turtas pažymėtas inventoriniais numeriais (numeris turi būti ne tik įrašytas registruose
ir inventorizacijos aprašuose, bet jis turi būti pažymėtas ant daikto);
4.4. Inventorizavimo komisija formaliai atliko kelių, nebaigtos statybos inventorizaciją
(buhalterinėje apskaitoje apskaityti keliai nesutampa su Vietinės reikšmės kelių sąraše nurodytais
keliais, kaip nebaigtos statybos objektai apskaitomas faktiškai veikloje naudojamas turtas,
neapžiūrėjo nebaigtos statybos objektus, nevertino nebaigtos statybos nuvertėjimo požymių, nebuvo
vertintas nebaigtos statybos įvykdymo procentas).
5. Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertinimas
Pastebėjimai dėl panaudos pagrindais perduoto turto:
5.1. Ne visos Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartys sudaromos, vadovaujantis
Savivaldybės tarybos patvirtintu Neringos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašu8:
•

2017-11-02 sutarties Nr. V31-198, sudarytos su VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros
centras, forma neatitinka Tvarkos aprašu patvirtintos pavyzdinės formos, sutartyje
nenumatyta pareiga panaudos gavėjui atlikti NT einamąjį, kapitalinį remontą;

•

nekilnojamojo turto panaudos sutartyse nėra įrašyta nuostata pagal Tvarkos aprašo 37
punktą, kad panaudos gavėjas negali jam perduoto turto išnuomoti ar kitaip perleisti
tretiesiems asmenims;

•

ne visi panaudos gavėjai prieš sudarant panaudos sutartį nepateikė rašytinių įsipareigojimų
panaudoti savo lėšas perduoto turto remontui;

5.2.Panaudos gavėjai neteikė ataskaitų, kuriose būtų informuojama apie panaudos pagrindais gauto
ilgalaikio materialaus turto naudojimą, apie vykdomą veiklą, apie vykdomus įsipareigojimus atlikti
remontą, kaip to reikalavo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas9 (ataskaitas turėjo pateikti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių
metų pabaigos). Nuostata dėl panaudos gavėjo pareigos panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3d. nutarimas Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo (su
vėlesniais pakeitimais)
8
Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“
9
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, 1998-05-12 Nr. VIII-729,
14 str. 9 dalis (galiojo iki 2019-09-30)
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vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikti panaudos davėjui
ataskaitą įrašyta Neringos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
apraše 10 (22.2 p.);
5.3.Administracijos interneto svetainėje nustatytu terminu (iki 2019-12-31) nebuvo paskelbta
informacija apie galiojančias Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, pirkimo–
pardavimo ir patikėjimo sutartis. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo pakeitimo įstatymą11 informacija apie iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos
sudarytas ir įsigaliojus šiam įstatymui toliau galiojančias savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos,
panaudos, pirkimo–pardavimo ir patikėjimo sutartis (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris,
plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas,
kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) ne vėliau kaip per tris mėnesius
nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos (t. y. iki 2019-12-31) paskelbiama savivaldybės interneto
svetainėje. Informacija buvo paskelbta patikrinimo metu.
REKOMENDACIJOS
Administracijos direktoriui:
1. Užtikrinti ir kontroliuoti, kad įstaigoje metinė inventorizacija būtų atliekama pagal
Inventorizacijos taisykles bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų
(VSAFAS) reikalavimus, kad jos rezultatai galėtų būti panaudojami, siekiant tikslios ir
teisingos Savivaldybės turto apskaitos, užtikrinant racionalų turto valdymą.
2. Numatyti priemones ir kontroliuoti, kad administracijoje naudojant ir valdant turtą būtų
vadovaujamasi teisės aktuose nustatyta tvarka: dėl kelių apskaitos, dėl nebaigtos statybos
nuvertėjimo įvertinimo, užtikrinant, kad turto vertė būtų apskaitoma teisinga verte, dėl
„Nebaigtoje statyboje“ apskaitomo turto, faktiškai naudojamo įstaigos veikloje (T.Manno
muziejaus ūkinis pastatas, kuris naudojamas biudžetinės įstaigos „Neringos muziejai“
veikloje, skulptūra Saulės laikrodis), statybos procedūrų užbaigimo.
3. Įpareigoti atsakingus asmenis kitas vertybes apskaityti jų tikrąją verte, neskaičiuojant
nusidėvėjimo, bei ištaisyti vertybių, nebenaudojamo turto klaidingai apskaičiuotą
nusidėvėjimą.
4. Nurašyti nepataisomai sugadintą ir nebenaudojamą įvairiaformę "Skate" rampą (likutinė
vertė 2019-12-31 sudarė 6702,45 Eur).

Neringos savivaldybės tarybos 2020-04-09 sprendimas Nr. T1-57 „Dėl Neringos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“
11 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, 2019-07-25 Nr. XIII-2398, 13
str. 8 d.
10
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5. Užtikrinti, kad panaudos gavėjai teiktų ataskaitas apie panaudos pagrindais gauto ilgalaikio
materialaus turto naudojimą, apie vykdomą veiklą, apie vykdomus įsipareigojimus atlikti
remontą.
6. Įpareigoti atsakingus darbuotojus savalaikiai peržiūrėti bei patikslinti buhalterinės apskaitos
vadovą.

Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2020 m. liepos 13 d.

Eil.
Nr.

Rekomendacija

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)*

Priemonės ir veiksmai
rekomendacijai įgyvendinti *

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Užtikrinti ir kontroliuoti, kad įstaigoje
metinė inventorizacija būtų atliekama
pagal Inventorizacijos taisykles, kad
jos rezultatai galėtų būti panaudojami,
siekiant
tikslios
ir
teisingos
Savivaldybės
turto
apskaitos,
užtikrinant racionalų turto valdymą.
Numatyti priemones ir kontroliuoti,
kad administracijoje naudojant ir
valdant turtą būtų vadovaujamasi
teisės aktuose nustatyta tvarka: dėl
kelių apskaitos, dėl nebaigtos statybos
nuvertėjimo įvertinimo, užtikrinant,
kad turtas būtų apskaitomas tinkamai
ir teisinga verte.
Sąskaitoje „Nebaigtoje statyboje“
apskaitomą
faktiškai
naudojamą
įstaigos veikloje turtą, atlikus statybos
užbaigimo procedūras, užregistruoti
atitinkamose ilgalaikio materialiojo
turto sąskaitose (T. Manno muziejaus
ūkinio pastato, kuris naudojamas
biudžetinės
įstaigos
„Neringos
muziejai“ veikloje, rekonstrukcija,
skulptūra Saulės laikrodis), nustatyti
turto naudingo tarnavimo laiką (T.
Manno muziejaus ūkinio pastato) ir
nusidėvėjimo normą.
Įpareigoti atsakingus asmenis kitas
vertybes apskaityti jų tikrąją verte,
neskaičiuojant nusidėvėjimo, bei
ištaisyti vertybių, nebenaudojamo
turto
klaidingai
apskaičiuotą
nusidėvėjimą
Nurašyti nepataisomai sugadintą ir
demontuotą įvairiaformę "Skate"
rampą (likutinė vertė 2019-12-31
sudarė 6702,45 Eur).

2020-10-31

Užtikrinti, kad panaudos sutartys, jų
vykdymo kontrolė būtų atliekama,

2020-10-31 ir nuolat

2020-10-31

2020-09-30

Paskirti atsakingus asmenis
už
statybos
užbaigimo
procedūrų turto objektams,
kurie faktiškai naudojami
veikloje,
inicijavimą,
užpajamavimą
ilgalaikio
materialiojo turto sąskaitose,
nusidėvėjimo apskaičiavimą.

2020-10-31

Pavesti Buhalterijos skyriui
atlikti
kitų
vertybių,
nenaudojamos
rampos
nusidėvėjimo perskaičiavimą
bei vertybes apskaityti jų
tikrąją verte.
Priimti
sprendimus
dėl
demontuotos
įvairiaformės
"Skate" rampos pripažinimo
netinkama (negalima) naudoti
bei jos nurašymo.
Įpareigoti atsakingus asmenis
pareikalauti, kad panaudos

2020-10-01
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Parengti
atmintinę
dėl
metinės
inventorizacijos
atlikimo, supažindinti visus
inventorizacijos
komisijos
narius, inventorizaciją atlikti
pagal
Inventorizacijos
taisykles.
Patvirtinti priemonių planą
dėl
kelių
apskaitymo,
užregistravimo,
nebaigtos
statybos būklės įvertinimo,
statybos
procedūrų
užbaigimo.

vadovaujantis Neringos savivaldybės
tarybos
patvirtintu
Neringos
savivaldybės
turto
valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
aprašu.
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gavėjai pateiktų 2019 metų
ataskaitas apie panaudos
pagrindais gauto ilgalaikio
materialaus turto naudojimą,
apie vykdomą veiklą, apie
vykdomus
įsipareigojimus
atlikti remontą bei teiktų
tokias ataskaitas kasmet
nustatytu terminu.
2020-12-31
Įpareigoti atsakingus darbuotojus
Pavesti
atsakingiems
savalaikiai peržiūrėti bei patikslinti
asmenims inicijuoti apskaitos
buhalterinės apskaitos vadovą.
vadovo aktualius pakeitimus.
• priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė subjektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punkto
nuostatomis, apie rekomendacijų vykdymą informuoti Neringos savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybą iki 2021-01-15.

Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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