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ĮŢANGA
Audito tikslas – įvertinti: audituojamo subjekto 2013 metų finansinių ir biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, taip pat
įvertinti valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centras. Jis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu1 2010-01-01 buvo įsteigtas sujungus Geologijos ir
geografijos, Botanikos ir Vilniaus universiteto Ekologijos institutus.
Gamtos tyrimų centras yra biudţetinė įstaiga ir vykdo valstybei, visuomenei ar ūkio subjektams
svarbius ilgalaikius steigėjo nustatytos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę,
kultūrinę) plėtrą. Centro veiklos tikslai:

 vykdyti šalies ūkio, kultūros, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius
ilgalaikius ekologijos, botanikos, mikologijos, mikrobiologijos, virusologijos, zoologijos,
parazitologijos, geomokslų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą;

 bendradarbiauti su verslo, valdţios ir visuomenės atstovais, vykdyti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros uţsakomuosius darbus, teikti metodologinę,
metodinę ir kitą pagalbą;

 skleisti visuomenėje mokslo ţinias, diegti jas į kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, taip pat
socialinę ir ūkinę veiklą, prisidėti prie inovacijomis ir ţiniomis grindţiamos ekonomikos
kūrimo, ţinioms imlios visuomenės ugdymo.
Centro steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
Audituojamu laikotarpiu centrui iki 2013-02-13 vadovavo direktorius Mečislovas Ţalakevičius,
vėliau – direktorius Vincas Būda, vyriausiosios buhalterės funkcijas vykdė Olga Narkevičienė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Valstybinio audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomonė dėl finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų,
valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama valstybinio audito išvadoje.

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1800 patvirtinti Valstybinio mokslinių tyrimų instituto
Gamtos tyrimų centro įstatai.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito
standartus ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant gauti pakankamą
uţtikrinimą, kad metinėse finansinėse ir biudţeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų, o valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas uţtikrinimas neįmanomas dėl audito apribojimų ir todėl, kad netikrinome visų (100
proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. Audito metu atlikta išsami rizikos
analizė, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimas. Audito procedūros buvo atliktos
svarbiausiose audito srityse, atrinkus audito pavyzdţius, kurie geriausiai reprezentavo visumą.
Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio
Vertinome centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. Jį sudarė Finansinės būklės
ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita ir
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, parengti pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis.
Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. pradţioje turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų
ir grynojo turto likutis buvo iš viso 29 530,3 tūkst. Lt, pabaigoje – 38 020 tūkst. Lt.
Dėl metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
2013 metų biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė Biudţeto sąmatų vykdymo ataskaitų
aiškinamasis raštas ir Biudţetinių įstaigų pajamų įmokų į biudţetą, biudţeto pajamų iš mokesčių
dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita, Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaita, Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita, Mokėtinų ir
gautinų sumų ataskaita ir Nepanaudotų biudţetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudţetą,
valstybės biudţeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita,
parengti pagal 2013 m. gruodţio 31 d. duomenis.
Centras 2013 metais vykdė programą „Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra
gamtos tyrimų srityse“. Jai įgyvendinti panaudota 13 200,3 tūkst. Lt asignavimų: 13 104,4 tūkst. Lt
išlaidoms (iš jų 8 769 tūkst. Lt darbo uţmokesčiui) ir 95,9 tūkst. Lt turtui įsigyti. Įgyvendindamas
programą centras vykdė gamtos mokslų fundamentinius tyrimus ir mokslinę eksperimentinę plėtrą,
rengė aukštos kvalifikacijos specialistus.
Dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
2013 m. audituojamame subjekte vertinome veiklos teisėtumą, atsiţvelgdami į Mokslo ir studijų
įstatymo nuostatas, reglamenuojančias valstybinių mokslinių institutų veiklą, ir centro įstatus. Taip pat
vertinome valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams. Remdamiesi rizikos analize ir įvertinę veiksnius, turinčius įtakos tam
tikroms audito sritims, audito procedūras atlikome vertindami:

 pajamų gavimą uţ teikiamas paslaugas ir parduotas prekes;
 prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, darbo uţmokesčio mokėjimą, kitų išlaidų (transporto, ryšių,
komandiruočių) teisėtumą;

 turto perdavimą, naudojimą ir kontrolę pagal panaudos ir nuomos sutartis, jo nurašymo
teisėtumą, teisinę registraciją, turto ir įsipareigojimų patikrinimą ir palyginimą.
Teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktos valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumo vertinimo procedūros, pateikti 1 priede.
Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, atsiţvelgėme į paţeidimų poveikį, su audituojamu
subjektu aptarėme juos lėmusias prieţastis, įvertinome galimas jų nesilaikymo pasekmes.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1.

DĖL METINIŲ BIUDŢETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIŲ DUOMENŲ
Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl Gamtos tyrimų centro metinio biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinio duomenų nenustatėme.
Teikiame pastebėjimus dėl 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Vertindami nekilnojamųjų kultūros
vertybių apskaitą nustatėme, kad centras nuo 2010 m. nesivadovavo 12-uoju VSAFAS2, kad tuo
atveju, jei nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta ir šios vertybės
nėra apdraustos, jos apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos tokios vertės,
kuri nustatoma pagal to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo vertinimo duomenimis.
Todėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė 2013 m. pradţioje ir pabaigoje neregistruota
apskaitoje ir nepateikta 2013 m. finansinės būklės ataskaitoje. Minėtos kultūros vertybės
registruotos nurodant jų įsigijimo savikainą. Palyginus VĮ Registrų centro patvirtintus
nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2012 ir 2013 m. vidutinių rinkos verčių duomenis3 su
2013 m. gruodţio 31 d. finansinės būklės ataskaitos duomenimis, matyti, kad ataskaitoje pateikta
kultūros vertybių vertė metų pradţioje buvo 2 452,3 tūkst. Lt, o metų pabaigoje – 2 257 tūkst. Lt
didesnė nei vidutinė rinkos vertė.
4

Taigi nesivadovauta 1-ajame VSAFAS nurodytu palyginimo principu, kad finansinėse ataskaitose turi
būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių maţiausiai vienerių prieš ataskaitinius metus finansinių metų
informacija, kad vartotojai galėtų palyginti pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių ir kitų
viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti viešojo
sektoriaus subjekto finansinės būklės pokyčius. Nesivadovauta atsargumo principu, kad pasirenkami
tokie apskaitos metodai, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo
turto bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumaţinta.
Atkreipiame dėmesį, kad minėtame apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte 5 imperatyviai
nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektai, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
privalo taikyti VSAFAS, privalo laikytis visų juose išdėstytų nuostatų. Nukrypimai nuo VSAFAS
neleidţiami, išskyrus atvejus, nustatytus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.
Centro 2013 m. finansinės būklės ataskaitoje nepateikta nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji
vertė, nes metų pradţioje likučiai buvo 2 452,3 tūkst. Lt, o metų pabaigoje – 2 257 tūkst. Lt
nepagrįstai didesni. Gamtos tyrimų centras nesivadovavo 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarte nurodytais palyginimo ir atsargumo principais.
2

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 (2011-01-31 Nr. 1K-034 redakcija) „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, 64–64.1, 65 p.
3

VĮ Registrų centro direktoriaus 2012-12-18 įsakymas Nr. V-357 „Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2012 metų
duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2013 m. sausio 1 d.“.
4

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-28 įsakymas Nr. 1K-388 (2009-12-24 Nr. 1K-476 redakcija) „Dėl viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“, 29 p.
5

Ten pat, 30 p.
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Pastebėjimai, neturintys įtakos nuomonei dėl finansinių ataskaitų duomenų teisingumo, centrui
pateikti 2014-06-19 raštu Nr. S-(50-3327)-1572.

2.

DĖL VALSTYBĖS TURTO IR LĖŠŲ VALDYMO, NAUDOJIMO,
DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO
Gamtos tyrimų centras neuţtikrino, kad būtų laikomasi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatyme

6

įtvirtintų valstybės turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo principų: racionalumo (valstybės turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir
racionaliai tvarkomas) ir viešosios teisės (sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik
teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės turtu, nustatytais atvejais ir būdais), nes:

 negavo dalies pajamų uţ jam patikėjimo teise priklausančio valstybės turto – teniso aikštyno
7

(Ţaliųjų Eţerų g. 53, Vilnius) – naudojimą. 2013 m. pagal trumpalaikę sutartį minėtas turtas
išnuomotas asociacijai (teniso klubui) vienam mėnesiui – nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 18 d.
– uţ 5 tūkst. Lt (2012 m. buvo išnuomotas tai pačiai asociacijai 1 mėn. uţ 10 tūkst. Lt), o
asociacija viešai skelbia, kad uţ nustatytą mokestį šiame aikštyne lauko tenisą sezono metu
(balandţio–lapkričio mėn.) gali ţaisti visi norintys. Manome, kad asociacija neteisėtai
naudojosi centrui patikėjimo teise priklausančiu turtu ir taip gavo ekonominės naudos. Reikia
paţymėti, kad kiekvienais metais trumpalaikės nuomos įkainiai patvirtinami direktoriaus
įsakymais, bet centras auditoriams nepateikė nustatytos nuomos kainos pagrindimo. Taigi
nesivadovauta aplinkos ir finansų ministrų įsakymu8 patvirtintomis Nuompinigių uţ valstybės
materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykėmis, kurios reglamentuoja valstybės materialiojo
turto nuompinigių dydţio nustatymo tvarką;

 patikėjimo teise valdomas dvi atitinkamai 207 ir 50 kv. m ploto patalpas (Ţaliųjų Eţerų g. 14,
Vilnius) 2000 ir 2001 m. išnuomojo uţdarajai akcinei bendrovei ne viešo konkurso būdu ir be
steigėjo leidimo. Taip buvo paţeistas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymas9 ir Vyriausybės nutarimas Nr. 448 „Dėl negyvenamųjų pastatų ir
patalpų nuomos bei panaudos“10.
Centras 2013 m. neuţtikrino teisėto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto naudojimo ir
negavo dalies pajamų uţ jam patikėjimo teise priklausančio valstybės turto – teniso aikštyno –
naudojimą. Taip pat buvo išnuomojęs dvi patalpas ne viešo konkurso būdu ir be steigėjo
leidimo. Taigi 2013 m. dalis valstybės turto buvo valdoma paţeidţiant turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo racionalumo ir viešosios teisės principus.

6

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (2006-07-18 Nr. X-771 redakcija), 8¹ str. 3 ir 4 p.
7

Teniso kortų trumpalaikės nuomos sutartis, 2013-08-20 Nr. SUT-4-82.

8

Kolegialių institucijų 2007-06-07 įsakymas Nr. D1-322/1K-206 „Dėl Nuompinigių uţ valstybės materialiojo turto nuomą
skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (2007-06-07 Nr. D1-322/1K-206 redakcija).
9

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (2006-07-18 Nr. X-771 redakcija), 14 str. 2 d.
10
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-05-08 nutarimas Nr. 448 (1997-05-08 Nr. 448 redakcija) „Dėl negyvenamųjų
pastatų ir patalpų nuomos bei panaudos“, 5 p.
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3.

REKOMENDACIJOS
Audito metu bendradarbiavome (informavome ţodţiu ir 2013-03-20 raštu Nr. S-(50-3327)-919) su
Gamtos tyrimų centru dėl nustatytų neatitikimų, kurie galėtų turėti įtakos mūsų nuomonei, jeigu
nebūtų pašalinti.
Centras geranoriškai atsiţvelgė į pateiktus pastebėjimus, audito metu taisė nurodytas klaidas ir
ėmėsi priemonių stiprinti kontrolės sistemos veiksmingumą: atnaujino Finansų kontrolės
taisykles ir paskyrė asmenis, atsakingus uţ einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, parengė ir
įsakymu patvirtino apskaitos registrų sąrašą, nurodė visas reikiamas apskaitos sritis, ėmėsi
veiksmų dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir jo kontrolės – įgaliojo asmenį, kuris turi
kontroliuoti, kaip laikomasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo,
atnaujino sąrašą darbuotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas, reorganizavo Teisės ir vidaus
audito skyrių į Vidaus audito skyrių – taip siekta stiprinti Vidaus audito skyriaus
nepriklausomumą, taip pat ėmėsi veiksmų dėl prekių ir paslaugų pirkimo, nuomos ir panaudos
sutarčių, neatitinkančių teisės aktų reikalavimų, nutraukimo arba papildymo.
Kadangi centras 2014 m. geguţės mėn. pradėjo veiksmus dėl neteisėtai išnuomotų patalpų
akcinei bendrovei sutarties nutraukimo, rekomendacijos neteikiame. Kad būtų ištaisyti kiti
ataskaitoje išdėstyti dalykai, rekomenduojame:

 įvertinti centro nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja verte ir tinkamai nurodyti šio turto
vertę finansinėse ataskaitose;

 organizuoti viešą konkursą dėl patikėjimo teise valdomo turto – teniso aikštyno – nuomos.
Pridedamame rekomendacijų įgyvendinimo plane (2 priedas) pateikti audituojamo subjekto
tolesni veiksmai ir rekomendacijų įgyvendinimo terminai.

5-ojo audito departamento direktorė

Vyriausioji valstybinė auditorė

Rasa Gabrilavičienė

Dovilė Lizdenytė

Nuoroda:
Valstybinio audito ataskaitos kopija pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.
_____________________________________________________________________________________
Auditas atliktas, vykdant 2013-07-19 pavedimą Nr. P-50-6
Auditą atliko valstybinių auditorių grupė:
Dovilė Lizdenytė (grupės vadovas)
Ţilvinas Kairys
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PRIEDAI
Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Gamtos tyrimų centre atlikto
finansinio (tesėtumo) audito rezultatų“
1 priedas

Teisės aktai, kuriais vadovautasi atliekant lėšų ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumo audito procedūras ir vertinimus
1.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. 1800 patvirtinti
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro įstatai.

Pajamų ir išlaidų srityje:
3.

Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas;

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. geguţės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintos
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo
taisyklės.

5.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl Biudţetinių
įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“;

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandţio 4 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl Mokslo
ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų
pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo
apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandţio 24 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl Darbo
sutarčių registravimo taisyklių, Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo,
nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo (Dėl Darbo
sutarčių registravimo taisyklių, Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo,
nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo)“;

9.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

10. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymas;
11. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1341 „Dėl
tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudţetinėse įstaigose
(Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudţetinėse įstaigose)“;
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. geguţės 27 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl
Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudţetinėse įstaigose taisyklių
patvirtinimo“;
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 11 „Dėl išlaidų
judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d.
nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripaţinimo
netekusiais galios“;
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15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandţio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl
Tarnybinių

komandiruočių

išlaidų

apmokėjimo

biudţetinėse

įstaigose

taisyklių

patvirtinimo“.
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandţio 26 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl
Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo,
apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo (Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo)“;
Turto srityje:
17. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymas;
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodţio 3 d. nutarimas Nr. 1890 „Dėl
Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
tvarkos patvirtinimo (Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo)“;
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodţio 14 d. nutarimas Nr. 1524 „Dėl
valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos (Dėl valstybės materialiojo
turto nuomos)“;
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. geguţės 8 d. nutarimas Nr. 448 „Dėl
negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos bei panaudos“;
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250 „Dėl
Pripaţinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių
turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo (Dėl Pripaţinto
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto
nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)“;
22. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;
23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1428 „Dėl
valstybinės ţemės suteikimo naudotis tvarkos (Dėl Valstybinės ţemės perdavimo
neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo)“;
24. Lietuvos Respublikos ţemės įstatymas;
25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birţelio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl
Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo (Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo)“;
26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos
darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
Kita:
27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birţelio 17 d. nutarimas Nr. 597 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės biudţeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei,
kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. geguţės 13 d. nutarimas Nr. 402 „Dėl
Norminių studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose
studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšų skyrimo asmenų, priimtų į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų,
studijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

9

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Gamtos tyrimų centre atlikto
finansinio (tesėtumo) audito rezultatų“
2 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

1. Įvertinti centro nekilnojamąsias kultūros
vertybes tikrąja verte ir tinkamai nurodyti šio
turto vertę finansinėse ataskaitose.
2. Organizuoti viešą konkursą dėl patikėjimo teise
valdomo turto – teniso aikštyno nuomos.

Veiksmas / Priemonės /
11
Komentarai

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas
12
(data)

Kultūros vertybių
2014 m. liepos 10 d.
objektai bus apskaityti
tikrąja verte
Ruošiami viešo konkurso 2014 m. rugpjūčio 10 d.
dokumentai

Šaltinis – Gamtos tyrimų centras

11

Numatyta Gamtos tyrimų centro

12

Numatyta Gamtos tyrimų centro
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