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ĮŽANGA
Valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus 2008 metų valstybinio audito programa ir Valstybės kontrolės 1-ojo audito
departamento direktorės Vitos Jurkevičienės 2008 m. birželio 12 d. pavedimu Nr. P-10-15. Auditą
atliko vyresnysis valstybinis auditorius Arūnas Marma.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2008 metų finansinės atskaitomybės ir kitų
ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei pareikšti nepriklausomą nuomonę;
įvertinti valstybės biudžeto asignavimų 2009 metams poreikio planavimą teisėtumo požiūriu.
Audituojamas subjektas – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) – yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m.
sausio 15 d. įsteigta biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Užimtumo fondo (adresas: Aguonų g. 10,
Vilnius, identifikavimo kodas 1907672997). Įstaigos paskirtis – tęstinio profesinio mokymo,
profesinio orientavimo ir konsultavimo priemonėmis įgyvendinti Lietuvos žmogiškųjų išteklių
plėtros ir užimtumo politiką.
Audituojamu laikotarpiu įstaigai iki 2008 m. liepos 7 d. vadovavo direktorius Tomas
Jovaiša, nuo 2008 m. liepos 8 d. laikinai direktoriaus pareigas ėjo1, o nuo 2008 m. lapkričio 10 d.
paskirtas direktoriumi Algirdas Tamulevičius2. Vyriausiojo buhalterio funkcijas iki 2008 m.
rugpjūčio 17 d. atliko Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Nijolė Balčiūnienė, nuo
2008 m. rugpjūčio 18 d. – Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Liudmila Šantariova3.
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė apie Tarnybos 2008 m. finansines ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama valstybinio audito išvadoje.

1

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-06-25 įsakymas Nr. P1-35 „Dėl Lietuvos darbo rinkos mokymo
tarnybos direktoriaus funkcijų vykdymo ir priemokos skyrimo“.
2
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-11-06 įsakymas Nr. P1-66 „Dėl Algirdo Tamulevičiaus
priėmimo“.
3
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008-08-09 įsakymas
Nr. K-389 „Dėl Liudmilos Šantariovos priėmimo“.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audituotos Tarnybos 2008 m. finansinės ir kitos ataskaitos: Išlaidų sąmatų vykdymo
2009 m. sausio 1 d. balansas (forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d.
ataskaita (forma Nr. 2), Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma
Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 4), Debetinio ir
kreditinio įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 6), Finansinio turto 2008 m.
apyskaita (forma Nr. 7), Valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų
viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų etatų ir struktūros plano įvykdymo
2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. B-1), Kitų įstaigų (ir mokslinio tyrimo) etatų ir struktūros
plano įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. B-9).
Tarnybai ir septynioms jai pavaldžioms teritorinėms (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus,
Šiaulių, Panevėžio ir Utenos) darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyboms 2008 metais įstaigų
valdymui ir vystymui patvirtinta 28 981,0 tūkst. Lt Užimtumo fondo lėšų4. Subjektas 2008 m. gavo
25 999,1 tūkst. Lt, panaudojo 24 360,6 tūkst. Lt5.
Tarnybai valstybės biudžeto asignavimų 2008 metams ir 2009 metams neskirta6.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų, kad valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Auditui taikyti kiekybinio reikšmingumo lygiai:


1 proc. visų kasinių išlaidų, tai yra 243,6 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra
didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba
jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodytos išlaidos, visais reikšmingais
atžvilgiais yra teisingos.



1 proc. Išlaidų sąmatų vykdymo balanso aktyvo ir pasyvo likučių, tai yra 1 072,0 tūkst. Lt.
Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama
vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos,

4

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-06-30 įsakymas Nr. A1-215 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2008-01-15 įsakymo Nr. A1-23 “Dėl užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 2008 metų veiklos tikslų ir uždavinių bei jiems pasiekti rodiklių nustatymo“ pakeitimo.
5
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo rinkos mokymo ir
konsultavimo tarnybų 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
6
Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinio rodiklių finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2007-12-06 Nr. X-1353, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymas 2008-12-22 Nr. XI-96.
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kuriose nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus, visais reikšmingais atžvilgiais yra
teisingos.
Be to, buvo vertinamas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Audito metu susipažinta su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos veikla, vidaus kontrolės
aplinka ir procedūromis, ištirta apskaitos sistema, atlikta rizikos veiksnių analizė, nustatyta
reikšmingų rizikos veiksnių galima įtaka metinėms finansinėms ir kitoms ataskaitoms, valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumui ir jo naudojimui įstatymų nustatytiems
tikslams. Buvo vertinamas vidaus kontrolės veiksmingumas ir nuoseklumas darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo srityje. Atliktos mažos apimties savarankiškos audito procedūros darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo srityje, didelės apimties – ilgalaikio turto, finansinio turto,
atsargų ir trumpalaikio turto, gautinų ir mokėtinų sumų, prekių ir paslaugų naudojimo srityse.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
1.1. Dėl patalpų rekonstravimo ir naudojimo
Tarnybos administracinio pastato, esančio A. Vivulskio g. 13 Vilniuje, rekonstravimo darbų
pirkimas buvo paskelbtas 2007 m. rugpjūčio 22 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ Nr. 65 (pirkimo eilės Nr. 55155).
Vadovaujantis tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo7 84 straipsnio 1 dalimi ir 86
straipsniu, viešasis pirkimas atliktas supaprastinto atvirojo konkurso būdu.
Supaprastinto atvirojo konkurso sąlygų (pirkimo dokumentų) skyriaus „Pirkimo objektas“
2.2 punkte nurodyta, kad techninės specifikacijos pateikiamos konkurso sąlygų 1 priede. Techninių
specifikacijų skyriuje „Pagrindiniai reikalavimai“ teigiama, kad šiuo pirkimu baldų pirkimas ir
montavimas nenumatytas. Nustatyta, kad UAB „Pireka“ pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė ir baldų
kainą (10 396,00 Lt). Mūsų nuomone, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies
2 punktu ir Tarnybos pateiktų pirkimo dokumentų skyriaus „Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų
atmetimo priežastys“ 9.5.3 punktu, šis pasiūlymas turėjo būti atmestas.
Tarnyba (buvęs direktorius T. Jovaiša) su UAB „Pireka“, laimėjusia viešąjį pirkimo
konkursą, 2007 m. gruodžio 18 d. sudarė administracinio pastato, esančio A. Vivulskio g. 13
Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo sutartį8 (toliau – Sutartis). Sutartyje atliekamų darbų kaina
be PVM – 6 595 826,00 Lt, iš jų užsakovo rezervas (10 proc.) – 599 621,00 Lt, pridėtinės vertės
mokestis (PVM) – 1 187 249,00 Lt. Visa atliekamų darbų kaina – 7 783 075,00 Lt.
Sutarties skyriuje „Kitos sutarties sąlygos“ numatytos užsakovo rezervo panaudojimo
galimybės, tačiau nėra aptartos kainodaros taisyklės, kuriomis vadovaujantis bus nustatoma
papildomų ir nenumatytų darbų, atliekamų iš užsakovo rezervo, kaina.
Sutartyje nenumatytiems ir papildomiems darbams atlikti Tarnyba su UAB „Pireka“
pasirašė papildomus susitarimus: 2008 m. kovo 13 d. Nr. 1 – už 140 158,00 Lt sumą, 2008 m.
liepos 8 d. Nr. 2 – už 379 783,23 Lt sumą, 2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3 – už 187 611,55 Lt sumą,
2008 m. gruodžio 12 d. Nr. 4 – už 46 136,20 Lt sumą. Iš viso nenumatytiems ir papildomiems
darbams už 753 688,98 Lt (su PVM) atlikti panaudotos Sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos
(707 552,78 Lt) ir lėšos (46 136,20 Lt), likusios atsisakius Sutartyje numatytų kai kurių darbų.

7

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2007-10-18 įstatymo Nr.X-1298 redakcija).
.Administracinio pastato, esančio A. Vivulskio g. 13 Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo sutartis, 2007-12-18
Nr. 07/12-18/S(14)-150.

8
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Atliekant auditą nustatyta, kad Tarnyba, pirkdama papildomus ir nenumatytus Sutartyje
darbus, netaikė nė vieno tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje numatyto
pirkimo būdo, o atsisakydama dalies Sutartyje numatytų atlikti darbų ir vietoj jų atlikdama kitus
šioje Sutartyje nenumatytus darbus pažeidė Sutarties 8.8 punkto nuostatą, kad Sutarties sąlygos jos
galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
Be to, nustatyta, kad dalį papildomų darbų, tokių pačių, kurie buvo numatyti ir Sutartyje,
Tarnyba nupirko didesne kaina.
Dalis lėšų (46 136,20 Lt), skirtų administraciniam pastatui, esančiam A. Vivulskio g. 13
Vilniuje, rekonstruoti, panaudota pažeidžiant Sutartį, o papildomiems ir nenumatytiems
darbams skirtos lėšos (753 688,98 Lt) panaudotos nesilaikant teisės aktų reikalavimų,
nepakankamai taupiai ir efektyviai.
Socialinių darbuotojų rengimo centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006
metais reorganizavus9 prijungiant prie Tarnybos, įstaigai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti buvo perduotos 462,54 m2 ploto viešbučio patalpos (Rukeliškių g. 26 Vilniuje),
166,37 m2 ploto administracinės patalpos (Rukeliškių g. 30 Vilniuje), 768,16 m2 ploto kultūrinėsbuitinės patalpos (Rukeliškių g. 30A Vilniuje), 51,01 m2 ploto garažas ir 116,12 m2 ploto katilinė
(Rukeliškių g. 30B, Vilniuje), pastatų pamatai (Maudyklos g. 60 ir 68 Vilniuje). Bendras perduoto
turto plotas – 1564,2 m2, vertė – 845 162,73 Lt.
Atliekant auditą nustatyta, kad 1 346,82 m2 ploto patalpos (viešbučio patalpos, kultūrinėsbuitinės patalpos, katilinė, pamatai) įstaigos poreikiams nenaudojamos, o administracinėse
patalpose (Rukeliškių g. 30 Vilniuje), kurių bendras plotas 166,12 m2, dirba Tarnybos struktūrinio
padalinio Socialinių darbuotojų rengimo centro darbuotojai (6 žmonės).
Visas minėtas patalpas prižiūri Tarnybos ūkio skyriuje dirbantys 5 darbuotojai. Nustatyta,
kad 2008 m. gruodžio mėn. patalpų eksploatacinės išlaidos (elektra ir šildymas) buvo 12 788,01 Lt.
Tarnyboje (Aguonų g. 10 Vilniuje) 2008 metais panaikinus 20 pareigybių, auditorių
nuomone, turėtų būti svarstoma dėl Socialinių darbuotojų rengimo centro perkėlimo į minėtas
patalpas.
Ataskaitos

1.2.

poskyryje

nurodytą

turtą

Tarnyba

patikėjimo

teise

valdo

nesivadovaudama Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo10 81 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytais efektyvumo ir racionalumo
principais.
9

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-07-12 įsakymas Nr. A1-197 „Dėl Socialinių darbuotojų rengimo
centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reorganizavimo“.
10
Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr.VIII-729.
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1.2. Dėl lėšų naudojimo
Atliekant auditą nustatyta, kad Tarnyba su Švietimo mainų paramos fondu 2008 m.
vasario 20 d. sudarė Bendros veiklos sutartį Nr. S(4)-10, pagal kurią Švietimo mainų paramos
fondas įsipareigojo išleisti metodinius leidinius ir surengti kvalifikacijos tobulinimo seminarą
asmeninio efektyvumo ir tobulėjimo tema teritorinių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybų
konsultantams ir psichologams. Tarnyba už šias veiklas sutartyje įsipareigojo sumokėti ir sumokėjo
30 000,00 Lt. Auditorių nuomone, Tarnyba pagal šią sutartį pirko paslaugas iš Švietimo mainų
paramos fondo.
Tarnyba iš Švietimo mainų paramos fondo nupirko leidybos ir seminaro organizavimo
paslaugas, netaikydama nė vieno tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 86
straipsnyje numatyto pirkimo būdo.

1.3. Dėl finansinio turto
Tarnyba 2008 metais 20 000,00 Lt Užimtumo fondo lėšų panaudojo vertybiniams
popieriams įsigyti.
Atliekant auditą nustatyta, kad Tarnyba 2008 m. liepos 17 d. viešajai įstaigai Kauno
apskrities darbo rinkos mokymo centrui pervedė piniginį įnašą – 20 000,00 Lt.
Viešųjų įstaigų įstatymo11 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad dalininkui išduodamas įnašo
vertę patvirtinantis dokumentas.
Nustatyta, kad Tarnybos dalininko pažymėjime nurodyta suma neatitinka įnašo vertės.
Tarnyba, atsižvelgdama į auditorių pastebėjimus, kreipėsi į viešąją įstaigą Kauno apskrities
darbo rinkos mokymo centrą ir 2009 m. balandžio mėn. gavo atnaujintą dalininko pažymėjimą.

2. Dėl buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
Tarnyba 2007–2008 metais atliko patikėjimo teise valdomų pastatų, esančių Aguonų g. 10
Vilniuje

ir

Vilniaus al. 30

Druskininkuose,

projektavimo

ir

rekonstrukcijos

darbus

už

2 438 953,11 Lt. Pastatai buvo perduoti naudoti atitinkamai 2008 m. rugpjūčio 29 d. ir 2008 m.
birželio 4 d.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 m. sausio 1 d. apyskaitoje (forma Nr. 3)
minėtos patalpos (rekonstrukcijos suma) nurodytos ne ilgalaikio turto sąskaitoje 012 „Pastatai“, o
019 sąskaitoje „Nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas“.
11

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 1996-07-03 Nr. I-1428.
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Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių12 33 punktu, pastatytų ir
perduotų naudoti pagal pripažinimo tinkamais naudoti aktus statinių verte, taip pat pagaminto
(sukurto) ilgalaikio turto įsigijimo arba pasigaminimo savikaina debetuojamos konkrečios 010-018
ilgalaikio turto sąskaitos ir kredituojama sąskaita 019 „Nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas“.
Atsižvelgdama į auditorių pastebėjimus dėl 2008 metų finansinės atskaitomybės sudarymo,
Tarnyba 2009 metais vasario mėnesį minėtų patalpų rekonstrukcijos sumą nurodė 012 sąskaitoje
„Pastatai“.

3. Kiti pastebėjimai
Tarnybai kiekvieną mėnesį už AB „Hansabankas“ sąskaitose turimus Užimtumo fondo lėšų
einamuosius depozitus skaičiuojamos palūkanos, kurios paskutinę mėnesio dieną nuskaitomos ir
pervedamos į Iždo sąskaitą Lietuvos banke, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir AB „Hansabankas“ 2002 m. vasario 28 d. sutartimi.
Pažymėtina, kad ši sutartis sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 320 nuostatas13, reglamentuojančias
palūkanų už Lietuvos valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų sąskaitų einamuosius depozitus
bankuose apskaičiavimą ir pervedimą į valstybės biudžetą.
Vadovaujantis Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo taisyklių14 8.3 punktu, Užimtumo
fondo lėšas sudaro Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos pajamos, kurias, be kita ko, sudaro
palūkanos už atsiskaitomosiose sąskaitose laikomas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos ir jos
teritorinių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybų lėšas.
Finansų ministerija 2007 m. kovo 27 d. rašte15 AB „Hansabankas“ ir Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai pareiškė nuomonę, kad palūkanos už banko sąskaitose laikomus Užimtumo fondo
depozitus turėtų būti pervedamos į Užimtumo fondą.

12

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-03-16 įsakymas Nr. 70 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių
patvirtinimo“.
13
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-04-27 nutarimas Nr. 320 „Dėl palūkanų už Lietuvos valstybės biudžeto ir biudžetinių
įstaigų sąskaitų einamuosius depozitus“.
14
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-08-04 įsakymas Nr. A1-230 „Dėl Užimtumo fondo lėšų sąmatos
sudarymo taisyklių patvirtinimo“.
15
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007-03-27 raštas Nr.((3.7-02)-5K-0703764)-6K-0703486 „Dėl biudžetinių įstaigų
sąskaitų tvarkymo“.
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4. Pažanga šalinant kitus nustatytus trūkumus
Valstybės kontrolė dėl kitų audito metu nustatytų pastebėjimų, klaidų ir neatitikimų Tarnybą
informavo 2008 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. S-(10-1.10.1)-2411 „Dėl vidaus kontrolės tyrimo
rezultatų“.
Nustatyta, kad klaidos ištaisytos, o rekomendacijos įgyvendintos16.
Pažymime Tarnybos pažangą vykdant audito metu raštu pateiktas rekomendacijas ir šalinant
nustatytus trūkumus:
 Tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V(4)-25 patvirtintos naujos
Finansų kontrolės taisyklės.
 Tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V(10)-26 patikslintas
buhalterinių sąskaitų planas.
 Tarnyba 2008 m. gruodžio 31 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1669 į Užimtumo fondo
lėšų sąskaitą pervedė 2008 m. sausio 3 d. gautus 1 650,00 Lt už aukcione parduotą
transporto priemonę.
 Tarnyba 2008 m. gruodžio 31 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1668 į Užimtumo fondo
lėšų sąskaitą pervedė 35 847,14 Lt, gautų už struktūrinio padalinio Socialinių
darbuotojų rengimo centro suteiktas paslaugas (pravestus seminarus, seminarų
dalyviams suteiktas nakvynės paslaugas) per laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki
2007 m. spalio 26 d.
 Tarnyba 2009 m. vasario 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 197 į iždo sąskaitą pervedė
antstolio išieškotą 427,80 Lt sumą.
 Tarnyba 2009 m. kovo 12 d. mokėjimo nurodymu Nr. 250 į iždo sąskaitą pervedė
1 747,62 Lt nuompinigių pagal 2000 m. gruodžio 29 d. ir 2002 m. sausio 2 d. sutartis.

1-ojo audito departamento direktorė

Vyresnysis valstybinis auditorius

Vita Jurkevičienė

Arūnas Marma

16

Tarnybos 2009-02-06 raštas Nr. SD(10)-142 „Dėl informacijos pateikimo“,2003-04-14 raštas Nr. SD(1)-372 „Dėl papildomos
informacijos pateikimo“.
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