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ĮŽANGA
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitų, valstybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama valstybinio audito išvadoje.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas – teisėtumo požiūriu įvertinti: valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams 2012 metams planavimą; 2011 metų biudžeto programų vykdymo
ataskaitose pateiktus duomenis apie specialiąsias tikslines dotacijas ir pareikšti nepriklausomą
nuomonę; valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Elektrėnų savivaldybė, adresas: Elektrinės g. 8, 26108 Elektrėnai.
Audituojamu laikotarpiu Elektrėnų savivaldybei vadovavo meras K. Vaitukaitis,
savivaldybės administracijai – direktorius H. Petrauskas, Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriui –
vedėja R. Žemaitienė, Buhalterinės apskaitos skyriui – vedėja J. Goličenko.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamos Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžeto programų sąmatų
vykdymo ataskaitos:
– Biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita
(forma Nr. SB-1);
– Biudžeto išlaidų plano valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-2);
– Biudžeto išlaidų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. SB-3).
Savivaldybei 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu1 buvo patvirtinta 27 236,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų: 8 053,0 tūkst. Lt valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti,
19 183,0 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti; 251,4 tūkst. Lt iš apskričių perduotoms įstaigoms
išlaikyti ir 1 091,0 tūkst. Lt specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti. Iš viso savivaldybė gavo
27 173,1 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, o panaudojo 27 119,8 tūkst. Lt, –
53,3 tūkst. Lt nepanaudotų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
skirtų lėšų grąžino į valstybės biudžetą.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybės tarybos sprendimu2 buvo paskirstytos
26-iems asignavimų valdytojams savivaldybės programoms vykdyti.
Savivaldybei pagal sudarytas sutartis su valstybės institucijomis / įstaigomis finansavimo
sutartis iš viso buvo skirta 12 733,5 tūkst. Lt valstybės investicijų ir kitoms programoms ir
priemonėms vykdyti. Savivaldybė 2011 metais gavo 12 733,5 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų,
panaudojo 12 686,3 tūkst. Lt (žr. 1 priedą).
Patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto likutinė vertė
2011 m. gruodžio 31 d. buvo 7 237,3 tūkst. Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad savivaldybės biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomi,
naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus
kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių.

1

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2010-12-09
Nr. XI-1210, 4 priedėlis.
2
Savivaldybės tarybos 2011-02-22 sprendimas Nr. TS-24.
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Savivaldybėje suplanavome ir atlikome audito procedūras – vertinome 2011 metų ataskaitų
duomenis bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą.
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 didžiausios rizikos srityse;
– tvarkos aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra ir nuoseklios peržiūros testai
(kontrolės aplinkos tyrimas);
– mokinio krepšelio, socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, karštą ir šaltą vandenį,
paramos mirties atveju bei socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo vidaus kontrolės procedūrų
vertinimas;
– ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros).
Taip pat buvo vertinama, kaip audituojamas subjektas laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų,
sutartinių įsipareigojimų ir kt. Teisėtumo požiūriu įvertintas valstybės biudžeto asignavimų 2012
metams planavimas.
Atliktos svarbiausių audito sričių: mokinio krepšelio, valstybinių (perduotų savivaldybėms)
funkcijų, socialinių išmokų (pašalpų) išlaidų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
savarankiškos audito procedūros. Tam buvo atrinkti visumą geriausiai reprezentavę audito
pavyzdžiai. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir
pasekmes.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Pastebėjimai dėl savivaldybės biudžeto programų
sąmatų vykdymo ataskaitų duomenų
Atlikę audito procedūras savivaldybės 2011 metų biudžeto programų sąmatų vykdymo
ataskaitose reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatėme.

2. Pastebėjimai dėl valstybės turto ir lėšų valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Atlikę audito procedūras valdant, naudojant ir disponuojant valstybės lėšomis ir valstybės
turtu reikšmingų neatitikimų įstatymams, kitiems teisės aktams ir sutartiniams įsipareigojimams
nenustatėme.

3. Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Vidaus kontrolės sistema savivaldybėje valdant, naudojant ir disponuojant valstybės lėšomis ir
valstybės turtu atitinka jai keliamus reikalavimus, išskyrus nereikšmingus trūkumus valdant ir apskaitant
patikėjimo teise valstybės turtą, naudojant asignavimus priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti, vykdant
viešuosius maitinimo paslaugų ir maisto produktų pirkimus. Todėl vidaus kontrolė valdant, naudojant ir
disponuojant valstybės lėšomis ir valstybės turtu savivaldybėje vertinama kaip gera.

4. Rekomendacijos
Apie audito metu nustatytas klaidas ir pažeidimus savivaldybės meras, administracijos
direktorius ir savivaldybės įstaigų vadovai informuoti valstybės kontrolės raštais (žr. 3 priedą).
Savivaldybė audito metu įgyvendino dalį jai pateiktų rekomendacijų, pašalino pažeidimus ir
ištaisė apskaitos klaidas: pavaldžios biudžetinės įstaigos savo apskaitoje 800,8 tūkst. Lt sumažino
nepagrįstai apskaitytą valstybės turtą; savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl mokyklinių
autobusų ir kito turto perdavimo administracijai valdyti patikėjimo teise, administracija apskaitoje
užregistravo 87,5 tūkst. Lt vertės valstybės turtą, kuris neteisingai buvo apskaitytas pavaldžiose
įstaigose, kurios teisės aktų nustatyta tvarka negalėjo būti turto patikėtiniais.
Savivaldybė priešgaisrinės saugos funkcijos išlaidoms ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas
specialiosios tikslinės dotacijos lėšas (7,5 tūkst. Lt) grąžino į valstybės biudžetą.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Savivaldybės švietimo įstaigos: Vievio gimnazija, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė
mokykla, Semeliškių vidurinė mokykla, Elektrėnų pradinė mokykla, Vievio pradinė mokykla,
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“, įsigydamos maitinimo paslaugas ir maisto produktus
nemokamam mokinių maitinimui, nesilaikė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų. Savivaldybės administracija ir švietimo įstaigos apie nustatytus nemokamo mokinių
maitinimo organizavimo trūkumus informuotos raštais. Pateiktos rekomendacijos nutraukti
nurodytas pirkimo sutartis ir atlikti viešuosius maisto prekių ir maitinimo paslaugų pirkimus,
laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Savivaldybės administracijai rekomenduota
kontroliuoti, kad biudžetinės įstaigos įgyvendintų rekomendacijas dėl sutarčių nutraukimo ir naujus
maisto produktų ir maitinimo paslaugų pirkimus atliktų pagal teisės aktų reikalavimus.
Rekomenduota viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims kelti kvalifikaciją arba spręsti klausimą
dėl maisto produktų mokinių nemokamam maitinimui įsigijimo centralizuotai.
Rekomendacijos, kurios savivaldybės tarybai, administracijai ir pavaldžioms įstaigoms buvo
pateiktos audito metu, nurodant jų įgyvendinimo terminą, tačiau neįgyvendintos, yra pateiktos
rekomendacijų įgyvendinimo plane (žr. 2 priedą).

3-iojo audito departamento direktorė

Regina Rudokienė

3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus vedėja

Aurelija Brukštutė

3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus
vyriausioji valstybinė auditorė

Virginija Balkojytė

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

8

Valstybinio audito ataskaita

PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Elektrėnų savivaldybėje atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Savivaldybei skirtos ir panaudotos valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt
Patvirtinta

1
Specialioji tikslinė
dotacija*, iš viso:
- mokinio krepšeliui
finansuoti,

Gauta

Panaudota

Perskirstyta

Grąžinta
nepanaudo
tų

5

6

Valstybės
institucija/įstaiga,
su kuria sudaryta
finansavimo
sutartis
7

2
27 173,1

3
27 173,1

4
27 119,8

18 879,2

18 879,2

18 879,2

0

8 293,9

8 293,9

8 240,6

53,3

251,4

251,4

251,4

0

1 091,0

1 091,0

1 091,0

0

12 733,5

12 733,5

12 686,3

47,2

785,0

771,5

771,5

0

- valstybės investicijų
programai įgyvendinti,
iš viso:
iš jų:
• melioracijos
projekto drenažo
sistema, Pralaidos
rekonstrukcijos
projektas
• VšĮ Elektrėnų
ligoninės pastato
kapitalinio remonto
investicijų projektas
• Ledo rūmų
Elektrėnuose plėtra

1 351,0

1 351,0

1 351,0

0

51,0

51,0

51,0

0

Žemės ūkio
ministerija

300,0

300,0

300,0

0

Sveikatos
apsaugos
ministerija

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0

- išmokoms vaikams ir
kitai socialinei paramai
(išmokos vaikams,
šalpos išmokos,
transporto išlaidų bei
specialiųjų lengvųjų
automobilių įsigijimo

8 112,5

8 112,5

8 065,3

47,2

Kūno kultūros ir
sporto
departamentas
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

- valstybinėms
(valstybės perduotoms
savivaldybėms)
funkcijoms atlikti,
- iš apskričių
perduotoms įstaigoms
išlaikyti,
- specialiųjų poreikių
moksleiviams išlaikyti
Kitos valstybės biudžeto
lėšos**, iš viso:
- socialinio būsto fondui
plėtoti

53,3

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybė
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išlaidų kompensacijos,
išmokų vaikams ir
šalpos išmokų
administravimas)
- kelių priežiūros ir
plėtros programai
finansuoti
- visuomenės sveikatos
priežiūros veiklai
vykdyti
- būsto pritaikymo
žmonėms su negalia
finansuoti

Valstybinio audito ataskaita

2 349,2

2 349,2

2 349,2

0

33,7

33,7

33,7

0

10,2

10,2

10,2

0

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija
Sveikatos
apsaugos
ministerija
Neįgaliųjų reikalų
departamentas
prie LR
socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
Vilniaus
teritorine ligonių
kasa

- sveikatos priežiūros
75,7
75,7
75,7
0
mokyklose
finansavimo programai
vykdyti
- savivaldybių
16,2
16,2
16,2
0 Vilniaus
visuomenės sveikatos
teritorine ligonių
rėmimo specialiajai
kasa
programai iš PSDF
39 906,6
39 906,6
39 806,1
100,5
IŠ VISO:
* Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 4 priedėlis.
** Valstybės investicijų programai vykdyti ir kitoms išvardytoms veikloms – pagal su atitinkamomis
ministerijomis sudarytas finansavimo sutartis, Vyriausybės 2011-06-08 nutarimas Nr. 682 (su pakeitimais).
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Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Elektrėnų savivaldybėje atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Rekomendacijos
eilės
numeris

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
pateikta rekomendacija

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

1

2

3

4

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)
5

Rekomendacijos rašte
1.

Nustatyti Mokyklos pažintinės veiklos lėšų
naudojimo tvarką.

Savivaldybės tarybai

Priimti sprendimą

Iki 2012-09-01

2.

Spręsti klausimą dėl Mokinio krepšelio lėšų
paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo
papildymo, numatant galimybę iš 6 proc.
mokinio krepšelio lėšų, skirtų bendrąjį
lavinimą
teikiančių
mokyklų
išorės
vertinimui, apmokėti už darbą vadybos
ekspertams.

Savivaldybės tarybai

Priimti sprendimą

Iki 2012-09-01

3.

Kontroliuoti, kad pavaldžios biudžetinės
įstaigos įgyvendintų rekomendacijas dėl
sutarčių nutraukimo ir naujus maisto
produktų ir maitinimo paslaugų pirkimus
atliktų pagal teisės aktų reikalavimus.

Savivaldybės
administracijos direktoriui

Pavesti įsakymu

iki 2012-09-01

4.

Viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims
kelti savo kvalifikaciją arba spręsti klausimą
dėl maisto produktų mokinių nemokamam
maitinimui įsigijimo centralizuotai.

Savivaldybės
administracijos direktoriui

Pavesti įstaigos
vadovams organizuoti
mokymus,
parengti metodinę
medžiagą įstaigoms

Iki 2012-07-01

5.

Nustatyti terminus Vievio gimnazijai,
Semeliškių vidurinei mokyklai, Elektrėnų
pradinei mokyklai maisto produktų įsigijimo
ir nurašymo apskaitos sutvarkymui ir stebėti
pateiktos rekomendacijos įgyvendinimą.

Savivaldybės
administracijos direktoriui

Pavesti įstaigų
vadovams
organizuoti maisto
produktų įsigijimo
ir nurašymo
apskaitą

Iki 2012-07-01

6.

Nutraukti rašte nurodytas pirkimo sutartis ir
atlikti viešuosius maisto prekių pirkimus,
laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Elektrėnų vaikų lopšeliodarželio „Drugelis“
direktoriui

Nutraukti sutartis
Organizuoti viešuosius
pirkimus

Iki 2012-07-01
Iki 2012-08-20

7.

Nutraukti be viešųjų pirkimų procedūrų
sudarytas sutartis ir atlikti pirkimus, laikantis
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Semeliškių vidurinės
mokyklos direktoriui

Nutraukti sutartis
Organizuoti viešuosius
pirkimus

Iki 2012-07-01
Iki 2012-08-20

8.

Vesti maisto produktų kiekinę apskaitą pagal
patvirtintos apskaitos politikos nuostatas.

Semeliškių vidurinės
mokyklos direktoriui

Organizuoti apskaitą,
Iki 2012-07-01
kreiptis į savivaldybę dėl
papildomo finansavimo
skyrimo buhalterinės
apskaitos programos
atnaujinimui

9.

Spręsti klausimą dėl maitinimo paslaugų
įsigijimo Viešųjų pirkimų įstatymo ir įstaigos
patvirtintų
Viešųjų
pirkimų
taisyklių
nustatyta tvarka.

Vievio pradinės mokyklos
direktoriui

Organizuoti viešųjų
pirkimų procedūras

Iki 2012-09-01

10.

Nutraukti rašte nurodytas sutartis ir atlikti
viešuosius maisto prekių pirkimus, laikantis
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

„Ąžuolyno“ pagrindinės
mokyklos direktoriui

Nutraukti sutartis
Organizuoti viešuosius
pirkimus

Iki 2012-07-01
Iki 2012-08-20

11.

Papildyti Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių nuostatas dėl apklausos atlikimo,

„Ąžuolyno“ pagrindinės
mokyklos direktoriui

Parengti ir
patvirtinti įsakymu

Iki 2012-06-15
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Rekomendacijos
eilės
numeris

Valstybinio audito ataskaita

Subjektas, kuriam
pateikta rekomendacija

Rekomendacija

nurodant atvejus, kada su tiekėjais
bendraujama raštu, o kada – žodžiu, ir
numatyti šių procedūrų atlikimo tvarką.
Tikslinant
Taisykles
rekomenduojame
vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu
Nr. 1S-91 (su vėlesniais pakeitimais)
patvirtintomis
Perkančiųjų
organizacijų
supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis
taisyklėmis.

Veiksmas / Priemonės /
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)

taisykles bei
patalpinti jas VPT
internetiniame
tinklalapyje

12.

Pedagogams nustatyti konkrečius darbus, už
kuriuos yra skiriamos papildomos valandos.

Vievio gimnazijos
direktoriui

Nustatyti įsakymu

Iki 2012-07-01

13.

Nutraukti rašte minėtas sutartis ir atlikti
viešuosius maisto prekių pirkimus, laikantis
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Vievio gimnazijos
direktoriui

Nutraukti sutartis
Organizuoti viešuosius
pirkimus

Iki 2012-07-01
Iki 2012-08-20

14.

Tinkamam
prekių
verčių
nustatymui
rekomenduojame
Supaprastintų
viešųjų
pirkimų taisyklėse nustatyti informacijos apie
įvykdytus ir vykdomus pirkimus, sutarčių
faktines vertes kaupimo tvarką.

Vievio gimnazijos
direktoriui

Nustatyti įsakymu

Iki 2012-06-15

15.

Tvarkyti maisto produktų kiekinę apskaitą ir
tai numatyti apskaitos politikoje.

Vievio gimnazijos
direktoriui

Organizuoti apskaitą,
kreiptis į savivaldybę
dėl papildomo
finansavimo skyrimo
buhalterinės apskaitos
programos atnaujinimui

Iki 2012-07-01

16.

Nutraukti maisto prekių pirkimo sutartis ir iš
naujo atlikti viešuosius pirkimus, laikantis
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Elektrėnų pradinės
mokyklos direktoriui

Nutraukti sutartis
Organizuoti viešuosius
pirkimus

Iki 2012-07-01
Iki 2012-08-20

17.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse
nustatyti informacijos apie įvykdytus ir
vykdomus pirkimus, sutarčių faktines vertes
kaupimo tvarką ir paskirti už pirkimų
apskaitą atsakingą asmenį.

Elektrėnų pradinės
mokyklos direktoriui

Nustatyti tvarką ir
paskirti atsakingą
asmenį įsakymu

Iki 2012-06-15

18.

Papildyti apskaitos politiką, nustatant joje
atsargų apskaitos tvarką.

Elektrėnų pradinės
mokyklos direktoriui

Papildyti įsakymu

Iki 2012-06-15

19.

Maisto produktų apskaitą tvarkyti naudojantis
Finansų ministerijos parengto pavyzdinio
apskaitos vadovo nuostatomis.

Elektrėnų pradinės
mokyklos direktoriui

Organizuoti apskaitą,
Iki 2012-07-01
kreiptis į savivaldybę dėl
papildomo finansavimo
skyrimo buhalterinės
apskaitos programos
atnaujinimui

20.

Užtikrinti,
kad
2012
metais
darbo
užmokesčio asignavimai būtų panaudoti tais
biudžetiniais metais, kuriems jie buvo skirti.

Elektrėnų priešgaisrinės ir
gelbėjimo tarnybos
viršininkui

Kreiptis į
savivaldybės tarybą
dėl papildomų lėšų
skyrimo

Savivaldybės administracijos direktorius

Henrikas Petrauskas

Iki 2012-12-01

8 528 58 000
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Valstybinio audito ataskaita

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Elektrėnų savivaldybėje atlikto
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“
3 priedas

Valstybės kontrolės raštai Elektrėnų savivaldybei ir pavaldžioms
įstaigoms
Eil.
Nr.

Išsiųsto rašto

Įstaigos pavadinimas
Data

Numeris

1.

Elektrėnų vaikų lopšelisdarželis „Drugelis“

2012-04-27

S-(34-2207)-930

2.

Semeliškių vidurinė mokykla

2012-04-27

S-(34-2207)-931

3.

Vievio pradinė mokykla

2012-04-27

S-(34-2207)-932

4.

2012-04-27

S-(34-2207)-933

2012-05-08

S-(34-2207)-1024

2012-05-03

S-(34-2207)-954

7.

Vievio sanatorinė mokykla
Elektrėnų savivaldybės
administracijai
„Ąžuolyno“ pagrindinė
mokykla
Elektrėnų priešgaisrinė ir
gelbėjimo tarnyba

2012-05-03

S-(34-2207)-955

8.

Vievio gimnazija

2012-05-03

S-(34-2207)-956

9.

Elektrėnų pradinė mokykla

2012-05-03

S-(34-2207)-957

5.
6.

Rašto pavadinimas
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų
Dėl audito metu nustatytų klaidų,
pažeidimų ir neatitikimų

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

