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ĮŢANGA
Audito tikslas – įvertinti: valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių
biudţetams 2011 metams planavimą teisėtumo poţiūriu; specialiųjų tikslinių dotacijų finansinių ir
biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų 2010 metų duomenis ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir
patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo
poţiūriu; buhalterinės apskaitos organizavimo ir konsolidavimo procesą.
Audituotas subjektas – Kaišiadorių rajono savivaldybė, adresas: Baţnyčios g. 9, 56121
Kaišiadorys. Identifikavimo kodas – 111102630.
Audituojamas laikotarpis – 2010 metai.
Audituojamu laikotarpiu savivaldybei vadovavo meras Romualdas Urmilevičius, savivaldybės
administracijai - direktorius Vytautas Streikauskas. Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
vedėja dirbo Dalia Gumauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja – Asta Genišauskienė.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė
dėl savivaldybės 2010 metų planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų, valstybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Atliekant valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą vertintos savivaldybės 2010 m. ataskaitos:
Savivaldybės biudţeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo ataskaita (forma Nr. B-13metinė), Savivaldybės biudţeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti ataskaita (forma Nr. B-14-metinė), Savivaldybės biudţeto išlaidų valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo ataskaita (forma Nr. B-15-metinė).
Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu1 savivaldybei buvo patvirtinta 29 349,7 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, iš
jų: 7 429,7 tūkst. Lt - valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 21 920,0
tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos Finansų
ministro įsakymu2 perskirstant tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų 2010 metų Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto specialiąsias dotacijas, buvo perskirstytos lėšos, dėl to savivaldybei
127,4 tūkst. Lt buvo padidintos specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais3 savivaldybei 2010 metais papildomai skirta
5 058,1 tūkst. Lt valstybės biudţeto asignavimų socialinei paramai, iš kurių savivaldybė panaudojo
4 529,3 tūkst. Lt valstybės biudţeto asignavimų, o 528,8 tūkst. Lt nepanaudotų asignavimų grąţino į
valstybės biudţetą.
Savivaldybė 2010 metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti gavo 7 557,1 tūkst. Lt, panaudojo 7 425,4 tūkst. Lt, o 131,7 tūkst. Lt nepanaudotų asignavimų
grąţino į valstybės biudţetą.
Savivaldybė 2010 metais mokinio krepšeliui finansuoti gavo 21 901,6 tūkst. Lt, nes Finansų
ministerija tarpusavio atsiskaitymų tvarka, kai mokiniai pereina iš savivaldybės finansuojamos
mokyklos į valstybės biudţeto finansuojamą mokyklą, sumaţino asignavimus 18,4 tūkst. Lt, panaudojo
21 870,1 tūkst. Lt, nes iš kitų savivaldybių pagal tarpusavyje suderintas sumas, kai mokiniai pereina iš
vienos savivaldybės finansuojamos mokyklos į kitos savivaldybės finansuojamą mokyklą, gavo 15,4

1

Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2009-12-10 Nr.
XI-563, 4 priedėlis.
2
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2010-08-02 įsakymas Nr. A1379/1K-247 „Dėl specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo“.
3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţete numatytų asignavimų paskirstymo
savivaldybėms socialinei paramai“: 2010-06-02 Nr.667; 2010-08-31 Nr. 1254; 2010-11-22 Nr. 1651.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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tūkst. Lt ir pervedė 38,8 tūkst. Lt kitoms savivaldybėms. Likusias nepanaudotas 8,1 tūkst. Lt
specialiosios tikslinės dotacijos lėšas savivaldybės administracija grąţino į valstybės biudţetą.
Lėšų dalis pedagoginių darbuotojų darbo uţmokesčio lėšų trūkumui kompensuoti dėl darbo
uţmokesčio maţinimo nuo 2009 m. spalio 1 d. buvo numatyta Lietuvos Respublikos 2010 metų
valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priedėlyje
nurodytos specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumoje ir ji sudarė 96,0 tūkst.
Lt. Šios lėšos panaudotos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje4
nurodytoms mokymo reikmėms.
Įgyvendinant Valstybės investicijų 2010-2012 metų programą5 pagal finansavimo sutartis,
sudarytas su Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ir Ţemės ūkio ministerijomis, savivaldybės
administracija 2010 metais gavo ir panaudojo 2 456,0 tūkst. Lt.
Savivaldybės administracijos apskaitos duomenimis, savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybei nuosavybės teise priklausančio turto likutis 2010 m. sausio 1 d. nurodytas 82 683,5 tūkst. Lt,
2010 m. gruodţio 31 d. – 82 863,3 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
uţtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100
proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Auditui taikytas vienas kiekybinio reikšmingumo lygis – 0,5 proc. specialiųjų tikslinių dotacijų
ir valstybės lėšų, skirtų socialinei paramai, investicijų projektams kasinių išlaidų, tai yra 181,4 tūkst. Lt.
Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar
nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad ataskaitos, kuriose nurodytos išlaidos, visais
reikšmingais atţvilgiais yra teisingos.
Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:
– išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu
pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didţiausios rizikos srityse;
– patvirtintų tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra ir kontrolės aplinkos tyrimas;

4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimas Nr. 785 (2009-12-23 nutarimo Nr. 1748 redakcija).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-01-20 nutarimas Nr. 71 „Dėl Valstybės investicijų 2010-2012 metų programoje numatytų
2010 metų kapitalo investicijų paskirstymo“
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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– ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros).
Svarbiausiose audito srityse (mokinio krepšelio ir valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidų, prekių ir paslaugų
naudojimo išlaidų, socialinių išmokų (pašalpų) išlaidų, išlaidų kapitalo investicijoms ir savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto) atliktos savarankiškos audito
procedūros. Joms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdţiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Audito
įrodymai gauti taikant šias audito procedūras: skaičiavimą, patikrinimą, paklausimą, stebėjimą ir
analitines.
Valstybės kontrolės 2010 metų valstybinio audito programoje6 buvo numatyta sisteminių tyrimų
sritis – viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo teisingumas. Šioje sisteminėje tyrimų
srityje buvo atliktos audito procedūros.
Įvertintas valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų 2011 metams poreikio planavimas
teisėtumo poţiūriu.

6

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2010-02-12 įsakymas Nr. V-36 „Dėl 2010 metų valstybinio audito programos vykdymo“
(su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų
departamento direktoriui, asignavimų valdytojui, savivaldybės taryba patvirtino7 250,9 tūkst. Lt
specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai
„Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas“ atlikti, savivaldybės 2010 m. darbo rinkos
politikos rengimo ir įgyvendinimo programai vykdyti.
Asignavimų valdytojas paţeidė Uţimtumo rėmimo įstatymą8 ir Aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą9, nes 16,5 tūkst. Lt valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos „Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas“ lėšų panaudojo ne pagal
paskirtį – skyrė ir išmokėjo uţ darbus, atliktus privačių fizinių ar juridinių asmenų teritorijose, iš jų:
-

14,5 tūkst. Lt ūkininkams – uţ sezoninius ţemės ūkio ir pagalbinius darbus ūkininko ūkyje;

-

2,0 tūkst. Lt uţdarajai akcinei bendrovei – uţ bendrovės patalpų smulkaus remonto
pagalbinius ir aplinkos tvarkymo darbus.

Minėti darbai nurodyti patvirtintoje Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo
programoje10 ir Viešųjų darbų, organizuojamų Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, sąraše11,
tačiau privačių fizinių ar juridinių asmenų teritorijose atliekami darbai nepagrįstai priskirti viešiesiems
darbams, kurie turi plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą ar teikti socialinę naudą vietos
bendruomenei.
Savivaldybės administracija šias išlaidas neteisingai apskaitė specialiosios tikslinės dotacijos
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti kasinėse išlaidose ir nurodė
Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2). Dėl to
Savivaldybės biudţeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdymo

2010 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. B-15) nurodytos 16,5 tūkst. Lt didesnės Kitų paslaugų
kasinės išlaidos.

7

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimas Nr. V17-31.
Lietuvos Respublikos Uţimtumo rėmimo įstatymas, 2006-06-15 Nr. X-694 (2010-06-04 įstatymo Nr. XI-879 redakcija), 28 str. 2 d.
9
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-08-13 įsakymas Nr. A1-499 (2010-02-03 įsakymo Nr. A1-45, 201007-15 įsakymo Nr. A1-341 redakcijos), 61 p.
10
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimas Nr. V17-30.
11
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-30 įsakymas Nr. V1-1054.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymu12, lėšos, panaudotos ne pagal
savo tikslinę paskirtį, iki sausio 10 d. turėjo būti grąţintos į valstybės biudţetą.
Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento
direktorius 16,5 tūkst. Lt panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį, paţeisdamas teisės aktų
reikalavimus, nes apmokėjo uţ darbus, nepriskiriamus viešiesiems darbams.
Savivaldybės biudţeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

įvykdymo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. B-15) nurodytos 16,5 tūkst. Lt
didesnės Kitų paslaugų kasinės išlaidos, nes savivaldybės administracija, panaudojusi šias
lėšas ne pagal tikslinę paskirtį, jas nurodė Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2010 m.
gruodţio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2).
Paţymime, kad savivaldybės administracija 16,5 tūkst. Lt ne pagal paskirtį panaudotų lėšų
grąţino į valstybės biudţetą13.
Savivaldybės administracija nuo 2006 metų vykdo investicijų projektą „Kaišiadorių raj. Ţąslių
vidurinės mokyklos pastato Ţąsliuose, Vytauto g. 1, kapitalinis remontas“, kurio bendra vertė – 3 160,0
tūkst. Lt. Projekto vykdymui 2006 – 2010 metais skirta ir panaudota 3 050,0 tūkst. Lt valstybės
biudţeto lėšų.
Savivaldybės administracija neatliko šio projekto vykdymo prieţiūros ir taip paţeidė Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą14, kuriame numatyta, kad kapitališkai remontuojant ypatingą statinį15, jo
projekto vykdymo prieţiūra yra privaloma.
Savivaldybė paţeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, nes nevykdė projekto
vykdymo prieţiūros, atliekant Ţąslių vidurinės mokyklos kapitalinio remonto darbus.
Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu16, nes 44,6 tūkst. Lt patikėjimo teise valdomo

12

Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2003-12-23 įstatymo Nr. IX-1946 redakcija), 32 str. 3 d.
2011-04-29 mokėjimo nurodymas Nr. 19.
14
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (2009-09-22 įstatymo Nr. XI-421 redakcija), 31 str. 1 d.
15
Ypatingas statinys – visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 ţmonių, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (2009-09-22 įstatymo Nr. XI-421 redakcija), 2 str. 3 d.
16
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729
(2006-07-18 įstatymo Nr. X-771 redakcija), 15 str. 4 d.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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nekilnojamo valstybės turto17: artezinių gręţinių Varkališkių k. ir Pavuolio k. neįregistravo Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, nes 44,6 tūkst. Lt patikėjimo teise
valdomo valstybės turto neįregistravo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

2. Kiti pastebėjimai
Atlikę patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir specialiųjų tikslinių dotacijų audito
procedūras sisteminių tyrimų srityje – viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo
teisingumas – reikšmingų klaidų nenustatėme.
Įvertinę valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų poreikio 2011 metams planavimą
teisėtumo poţiūriu, dėl neteisingai suplanuoto lėšų poreikio gaisriniam gelbėjimo inventoriui,
pirmosios pagalbos ir asmeninėms apsaugos priemonėms, savivaldybės administraciją informavome
raštu18.
Savivaldybės administracija dėl neteisingo lėšų skyrimo pedagoginei psichologinei pagalbai
organizuoti, neteisingo programos sąmatų sudarymo pagal funkcijas ir teiktų rekomendacijų buvo
informuota raštu19.
Pastebime, kad savivaldybės administracija audito metu neatitikimus ištaisė, o auditorių
pateiktas rekomendacijas įgyvendino.
Savivaldybės administracija ir savivaldybės biudţetinės įstaigos – Kaišiadorių rajono A.
Brazausko gimnazija, Kaišiadorių rajono Rumšiškių vyskupo A. Baranausko vidurinė ir Kaišiadorių
rajono Ţąslių pagrindinė mokyklos bei Kaišiadorių rajono Priešgaisrinė tarnyba – dėl atliktų audito
procedūrų ir nustatytų paţeidimų informuotos Valstybės kontrolės raštais20.

17

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-20 nutarimas Nr. 1825 „Dėl turto perdavimo“, 2002-11-26 aktas dėl turto perdavimo ir
priėmimo Nr. 32.
18
Valstybės kontrolės 2010-10-05 raštas Nr. S-(31-1717)-2153 „Dėl valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės
biudţetui poreikio 2011 metams planavimo“.
19
Valstybės kontrolės 2010-12-15 raštas Nr. S-(31-1717)-2654 „Dėl nustatytų paţeidimų, klaidų ir kitų neatitikimų“.
20
Valstybės kontrolės raštai: 2011-04-13 Nr. S-(31-1717)-660, Nr. S-(31-1717)-661, S-(31-1717)-662, 2011-04-19 Nr. S-(31-1717)-724,
2011-04-20 Nr. S-(31-1717)-742.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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3. Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Atlikus audito procedūras nustatyta, kad savivaldybėje vidaus kontrolės sistema sukurta taip,
kad uţtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus; pagrindinės vidaus kontrolės procedūros sukurtos
atsiţvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo
sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus.
Tačiau audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei)
funkcijų, investicijų projektų ir valstybės turto registravimo srityse rodo, kad vidaus kontrolės sistema
ne visose srityse veikia patikimai, todėl ji vertinama kaip patenkinama.

4. Rekomendacijos
Atsiţvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus, savivaldybės administracijai rekomenduojame:
– uţtikrinti Ţąslių vidurinės mokyklos kapitalinio remonto darbų projekto vykdymo prieţiūrą;
(ţr. ataskaitos 1 d. 8 psl.);
–

nekilnojamojo turto registre įregistruoti patikėjimo teise valdomą valstybės turtą (ţr.

ataskaitos 1 d. 9 psl.).
Rekomendacijų įgyvendinimo plane (ţr. ataskaitos priedą) pateikti savivaldybės administracijos
tolesni veiksmai ir rekomendacijų įvykdymo terminai.
3-iojo audito departamento direktorė

Regina Rudokienė

3-iojo audito departamento Kauno skyriaus vedėja

Aldona Dragašienė

3-iojo audito departamento Kauno skyriaus
vyriausioji valstybinė auditorė

Jurgita Kasparaitytė

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybėje
atlikto finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų“ priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija

Veiksmas / Priemonės / Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)

1

2

3

4

5

1.

Imtis priemonių, kad,
atliekant Ţąslių vidurinės
mokyklos
kapitalinio
remonto darbus, būtų
vykdoma
projekto
vykdymo prieţiūra (ţr.
ataskaitos 2 d. 8 psl.)

Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
administracijai

Pradėta procedūra dėl projekto 2011-05-31
vykdymo prieţiūros paslaugos pirkimo
ir sutarties sudarymo

2.

Nekilnojamojo
turto
registre
įregistruoti
nekilnojamąjį
turtą:
artezinius
gręţinius,
esančius Varkališkių k. ir
Pavuolio k. (ţr. ataskaitos
2 d. 9 psl.)

Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
administracijai

2011 m. geguţės mėn. bus pateiktas 2012-12-31
uţsakymas Korporacijai „Matininkai“
gręţinių kadastriniams matavimams
atlikti
ir
inventorinių
bylų
suformavimui. Tačiau valstybės turtui
įregistruoti Registrų centre, šiai dienai
neturima juridinę galią turinčio
dokumento. 2002 m. Kauno apskrities
viršininko
administracijos
ir
Kaišiadorių r. savivaldybės pasirašytą
turto perdavimo aktą reikia tikslinti,
nes Registrų centrui tuo metu pateiktų
duomenų apie objektą nebeuţtenka. O
nuo praeitų metų nelikus apskričių,
nėra kam pasirašyti patikslintą
perdavimo priėmimo aktą. 2011-02-09
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 152 Aplinkos ministeriją
įpareigojo pasirašyti aktus turto
perduodamo savivaldybių nuosavybėn,
tačiau ne turto, kuris turėtų būti
perduotas patikėjimo teise

Rekomendacijos
eilės
numeris
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