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I Š V A D A DöL KALVARIJOS SAVIVALDYBöS
VALSTYBöS TURTO 2008 METŲ ATASKAITOS (VT-01)
IR SAVIVALDYBöS TURTO 2008 METŲ ATASKAITOS (VT-02)
Kalvarijos savivaldyb÷s kontrolierius atliko finansinį auditą, siekiant įvertinti, ar valstyb÷s
turto 2008 metų ataskaita (VT-01) ir savivaldyb÷s turto ataskaita (VT-02) (toliau-Ataskaitos) visais
reikšmingais atvejais parengtos pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktų reikalavimus.
Pagal Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymą už Ataskaitų parengimą ir pateikimą Tarybai yra atsakingas savivaldyb÷s
administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldyb÷s turtui).
Savivaldyb÷s kontrolieriaus pareiga pateikti Tarybai išvadą d÷l Ataskaitų nurodyta LR
Vietos savivaldos įstatyme, LR Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatyme ir savivaldyb÷s kontrolieriaus veiklos nuostatuose.
Savivaldyb÷s kontrolierius atliko auditą vadovaudamasis LR Vietos savivaldos
įstatymo 27 str. 9 d. 10 p. ir remdamasis Valstybinio audito reikalavimais. Auditas buvo suplanuotas
taip, kad suteiktų pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti apie parengtas Ataskaitas. Atlikto audito
metu surinkti įrodymai, patvirtinantys pateiktų Ataskaitų duomenis.
2008 metais audituota 43503,0 tūkst. Lt. (įsigijimo verte) ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto, iš kurio 34568,0 tūkst. Lt. priklaus÷ Savivaldybei nuosavyb÷s teise ir 8935,0
tūkst. Lt. patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto.
Ataskaitų sudarymą reglamentuoja LR Statistikos įstatymas, LR Vyriausyb÷s 2001 m.
spalio 17 d. nutarimas Nr. 1226 „d÷l valstybei ir savivaldyb÷ms nuosavyb÷s teise priklausančio turto
ataskaitos rengimo ir teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvarkos“ ir Statistikos departamento
prie LR Vyriausyb÷s Generalinio direktoriaus 2009-01-30 įsakymas Nr. DĮ-36 „d÷l valstyb÷s ir
savivaldyb÷s turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.
Atlikto audito metu reikšmingų klaidų ir neatitikimų nenustatyta. Atliktas auditas
suteik÷ pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Kontrolieriaus nuomone, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos parengtos 2008 metų
Valstyb÷s turto ir Savivaldyb÷s turto ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais sudarytos laikantis
Lietuvos Respublikos teis÷s aktų, reglamentuojančių Valstyb÷s turto ir Savivaldyb÷s turto ataskaitų
sudarymą.
Šios išvados sud÷tin÷ dalis yra Valstyb÷s turto 2008 metų ataskaitos (VT-01) ir
Savivaldyb÷s turto 2008 metų ataskaitos (VT-02) finansinio audito ataskaita.

Savivaldyb÷s kontrolierius

Tomas Lužanskis
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VALSTYBöS TURTO 2008 METŲ ATASKAITOS (VT-01)
IR SAVIVALDYBöS TURTO 2008 METŲ ATASKAITOS (VT-02)
FINANSINIO AUDITO ATASKAITA
2009-11-16
Kalvarija
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10
punktu, savivaldyb÷s tarybai parengiama ir pateikiama Išvada d÷l Kalvarijos savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančio turto bei patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto 2008 metų
ataskaitos.
Audito tikslas – įvertinti savivaldyb÷s administracijoje vidaus kontrolę turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo srityje bei pareikšti nepriklausomą nuomonę d÷l Savivaldyb÷s
metinių finansinių ataskaitų ir valstyb÷s bei savivaldyb÷s turto ataskaitų (toliau – Ataskaitų)
tikrumo ir teisingumo.
Audituojamas objektas – Valstyb÷s turto 2008 m. Ataskaita VT-01 metin÷, Savivaldyb÷s
turto 2008 m. Ataskaita VT-02 metin÷.
Ataskaitą apie savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą bei patik÷jimo teise valdomą
valstyb÷s turtą rengia savivaldyb÷s administracija.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos adresas Laisv÷s g. 2, įstaigos kodas 188751268.
Audito ataskaitoje pateikta tik apie audito metu atliktus ir pasteb÷tus dalykus, kurie įforminti
audito darbo dokumentuose, o nepriklausoma nuomon÷ apie turto Ataskaitas VT-01 ir VT-02 bei
turto valdymo, naudojimo, disponavimo teis÷tumą ir jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams
pareiškiama audito išvadoje.
Audituojamu laikotarpiu Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktore dirbo Laimut÷
Misiukevičien÷, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus ved÷ja – Laima Trečiokien÷. Statistines
formas Valstyb÷s turto 2008 m. Ataskaitą (VT-01) ir Savivaldyb÷s turto 2008 m. Ataskaitą (VT-02)
pareng÷ savivaldyb÷s administracijos finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyriausioji specialist÷
Rasa Šitkauskien÷, savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio ir patik÷jimo teise valdomo turto
apskaitą (išskyrus buhalterinę) vykd÷ bei ataskaitas pateik÷ ūkio ir urbanistikos skyriaus vyr.
specialist÷ Daiva Juodagalvien÷.
ĮŽANGA
Auditas atliktas pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos
Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
reikalavimus bei patvirtintą Kalvarijos savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2009 metų veiklos
planą.
Auditą atliko savivaldyb÷s kontrolierius Tomas Lužanskis.
Pagal Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo (2002-05-23 Nr. IX-900, Žin., 2002, Nr. 60-2412) 15 straipsnio 3 punktą,
ataskaitas apie savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantį turtą bei patik÷jimo teise valdomą
valstyb÷s turtą rengia savivaldyb÷s administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Vyriausyb÷s nustatyta tvarka ir teikia įstatyme numatytoms institucijoms (tarybai, merui,
kontrolieriui ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s). Statistinių
ataskaitų formos VT-01 ir VT-02 patvirtintos Statistikos departamento prie LR Vyriausyb÷s
Generalinio direktoriaus įsakymu d÷l valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto statistinių ataskaitų formų
patvirtinimo (iki 2009-02-08 galiojo 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. DĮ-88, nuo 2009-02-08
galioja 2009 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. DĮ-36). Pažym÷tina, kad pasikeit÷ ataskaitų sudarymo
teisin÷ baz÷. Statistikos departamento generalinis direktorius 2009 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DĮ36 „D÷l valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ įved÷ naują V dalį
,,Pastabos“ ir nustat÷ joje nurodyti pra÷jusių ataskaitinių metų turto ar įsipareigojimų likučių
pasikeitimo priežastis, jei jie skiriasi nuo pra÷jusių metų ataskaitoje nurodytų. Kartu su formomis
pateikiami paaiškinimai turto metin÷ms ataskaitoms pildyti. Paaiškinimuose be kitų dalykų
nurodyta, kad visas biudžetin÷s įstaigos valdomas savivaldyb÷s turtas turi būti įrašytas į VT-02
ataskaitą, neatsižvelgiant į tai, ar šis turtas yra įtrauktas į „Išlaidų sąmatų vykdymo balansą“, ar jo
apskaita tvarkoma atskirai, o savivaldyb÷s įmonių – ,,Balanso“ eilut÷s ,,Turtas iš viso“ sumai ir
įsipareigojimų sumai. Į ataskaitą turi būti įtrauktas kitiems juridiniams asmenims patik÷jimo teise
perduotas savivaldyb÷s turtas.
ANKSTESNIO AUDITO REZULTATAI
2008 metais buvo atliktas Kalvarijos savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto bei
patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto auditas už 2007 metus. Buvo teiktos 4 rekomendacijos,
kurios dalinai yra įgyvendintos ir taip pat įgyvendinamos iki šiol (daugiau nei pus÷ registruotino
registruose turto jau užregistruota, kito turto teisin÷ registracija tvarkoma, tačiau l÷tesnį darbų
tempą sąlygoja mažas skiriamų l÷šų kiekis). D÷l rekomendacijų tinkamo įgyvendinimo nuolat
palaikomas ryšys su savivaldyb÷s administracijos ūkio ir urbanistikos skyriumi.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audituotos Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos parengtos Valstyb÷s turto 2008 metų
(VT-01) metin÷ Ataskaita ir Savivaldyb÷s turto 2008 metų (VT-02) metin÷ Ataskaita. Atliktų
finansinių auditų pagrindu, kontrolierius pareng÷ Išvadą d÷l 2008 m. savivaldybei nuosavyb÷s teise
priklausančio bei patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto ataskaitų (VT-01) ir (VT-02). Audito
metu taikytos audito įrodymų rinkimo procedūros: dokumentų peržiūr÷jimas ir jų nagrin÷jimas,
informacija, gauta iš apklausos žodžiu, atlikti skaičiavimai, taikytos analitin÷s procedūros, lyginant
atskirų ataskaitinių laikotarpių duomenis. Siekiant audito metu apimti kuo didesnę audituojamą
visumą, kurią sudaro visos pavaldžios įstaigos ir atsižvelgiant į tai, kad visose įstaigose n÷ra
galimyb÷s atlikti audito procedūrų, taikyta įstaigų atrankos metodai.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.
Audito metu įvertinta:
- ar Ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktų reikalavimus, nustatytus
valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto Ataskaitų sudarymui;
- ar n÷ra reikšmingų informacijos iškraipymų, lyginant su finansin÷mis Ataskaitomis ir
duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta.
Surinkta pakankamai įrodymų audito nuomonei pareikšti.
Valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto 2008 m. Ataskaitose (VT-01 ir VT-02) valdomas turtas
nurodomas likutine verte.
2008-12-31 dienos Ataskaitų duomenimis savivaldyb÷ nefinansinio turto (įskaitant atsargas
ir trumpalaikį materialųjį turtą) vald÷ už 43503 tūkst. Lt, tame tarpe nuosavyb÷s teise už 34568
tūkst. Lt, patik÷jimo teise valstyb÷s turto – 8935 tūkst. Lt.
Lyginant nefinansinį turtą, esantį 2008 metų pabaigoje, su turtu buvusiu 2007 metų
pabaigoje, jis padid÷jo 4084 tūkst. Lt.
2008-12-31 dienai Kalvarijos savivaldyb÷ ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
vald÷ už 39563,0 tūkst. Lt. (likutine verte).
Audito metu nustatyta:
– Valstyb÷s turto 2008 m. ataskaitoje nefinansinis turtas 2008-12-31 lyginant su 2007-12-31
sumaž÷jo 291 tūkst. Lt.

– Savivaldyb÷s turto 2008 m. ataskaitoje nefinansinis turtas 2008-12-31 lyginant su 200712-31 padid÷jo 4375 tūkst. Lt.
– Savivaldyb÷s turto 2008 m. ataskaitoje finansinis turtas 2008-12-31 lyginant su 2007-1231 padid÷jo 533 tūkst. Lt.
Valstyb÷s patik÷jimo teise valdomas turtas
Patik÷jimo teise valdomo Valstyb÷s ilgalaikio materialiojo turto likutin÷ vert÷ 2008-12-31
buvo 8828 tūkst. Lt, tame skaičiuje inžineriniai statiniai – 8422 tūkst. Lt, mašinos ir įrenginiai – 406
tūkst. Lt. Ilgalaikio nematerialaus turto likutin÷ vert÷ – 38 tūkst. Lt, tame skaičiuje kompiuterin÷
programin÷ įranga – 13 tūkst. Lt, patentai, licenzijos – 25 tūkst. Lt.
Atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas 2008-12-31 buvo 69 tūkst. Lt. Lyginant su 2007
metų pabaigos duomenimis, šio turto suma padid÷jo 12 tūkst. Lt.
Visas valstyb÷s ilgalaikis (tiek materialusis, tiek nematerialusis), o taip pat atsargos ir
trumpalaikis materialusis turtas Kalvarijos savivaldyb÷s įstaigose suskirstytas sekančioje lentel÷je
(duomenys pateikiami tūkst. litų):
Įstaigos pavadinimas

Turto
įsigijimo
vert÷

Kalvarijos savivaldyb÷s administracija
Kalvarijos globos ir užimtumo centras
Kalvarijos vaikų laikinosios globos namai
Kalvarijos priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo tarnyba
Kalvarijos savivaldyb÷s kultūros centras
Kalvarijos sporto centras
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis ,,Žilvitis“
Kalvarijos savivaldyb÷s Nemunaičių pagrindin÷ mokykla
Kalvarijos muzikos mokykla
Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷ mokykla
Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷ mokykla
Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo vidurin÷ mokykla
Kalvarijos savivaldyb÷s Jung÷nų vidurin÷ mokykla
Kalvarijos savivaldyb÷s Alksnin÷s vidurin÷ mokykla
Kalvarijos gimnazija
Kalvarijos savivaldyb÷s viešoji biblioteka
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷ mokykla
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3
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Savivaldyb÷s nuosavyb÷s teise valdomas turtas
Savivaldyb÷s nuosavyb÷s teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto likutin÷ vert÷ 200812-31 buvo 30584 tūkst. Lt, tame skaičiuje žem÷ – 23 tūkst. Lt, gyvenamieji pastatai (būstas) – 793
tūkst. Lt, negyvenamieji pastatai – 12641 tūkst. Lt, inžineriniai statiniai – 8600 tūkst. Lt, mašinos ir
įrenginiai – 1909 tūkst. Lt, nebaigta statyba – 6618 tūkst. Lt.
Ilgalaikio nematerialaus turto likutin÷ vert÷ – 113 tūkst. Lt, tame skaičiuje kompiuterin÷
programin÷ įranga – 5 tūkst. Lt, patentai, licenzijos – 2 tūkst. Lt, kitas nematerialusis turtas – 106
tūkst. Lt.
Atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas 2008-12-31 buvo 3871 tūkst. Lt. Lyginant šį
turtą su 2007 metų pabaigoje esančiu turtu, jis padid÷jo 995 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷s nuosavyb÷s teise priklausančio nefinansinio turto likutin÷ vert÷ per 2008
metus padid÷jo 4375 tūkst. Lt., t.y. nuo 30193 tūkst. Lt. iki 34568 tūkst. Lt.
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1 diagrama. Patik÷jimo teise valdomo valstyb÷s turto ir nuosavyb÷s teise valdomo
savivaldyb÷s turto palyginimas (likutine verte), tūkst. Lt
Finansinis turtas, valdomas nuosavyb÷s teise, ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 13160
tūkst. Lt, įsipareigojimai – 6319 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos duomenimis, 2008-12-31 savivaldybei priklaus÷
akcijų ir kito kapitalo už 12781 tūkst. Lt. Lyginant su 2007-12-31 dienos duomenimis, šis turtas
padid÷jo 365 tūkst. Lt.
PASTEBöJIMAI, REKOMENDACIJOS, IŠVADOS
Pasteb÷jimai
2009 m. geguž÷s 29 d. Lietuvos Respublikos Valstyb÷s kontrol÷s 3-asis audito
departamentas pateik÷ valstybinio audito išvadą kartu su ataskaita apie atlikto finansinio (teis÷tumo)
audito rezultatus Kalvarijos savivaldyb÷je. Viena iš audito sričių buvo savivaldyb÷s patik÷jimo teise
valdomo valstyb÷s turto auditas, kurio metu buvo nustatyti trūkumai ir teiktos rekomendacijos, apie
kurių įgyvendinimą informuota Valstyb÷s kontrol÷.
Turto valdymui ir naudojimui teis÷s aktų nustatyta tvarka, Kalvarijos savivaldyb÷s taryba
yra pri÷musi šiuos sprendimus:
a) 2003-01-31 sprendimas Nr. 32-5 d÷l nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti
Kalvarijos savivaldyb÷s ir jai pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų turto pardavimo viešuosiuose
prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo. Pasteb÷jimas: pasikeitus LR valstyb÷s ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo atitinkamoms nuostatoms, LR vietos
savivaldos ir kitiems įstatymams bei poįstatyminiams teis÷s aktams, reikalinga šios tvarkos nauja
redakcija.
b) 2005-03-31 sprendimas Nr. T-31-8 d÷l Kalvarijos savivaldyb÷s turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos
patvirtinimo.
c) 2005-05-26 sprendimas Nr. T-33-3 d÷l savivaldyb÷s turto perdavimo panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo. Pasteb÷jimas: pasikeitus LR
valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo atitinkamoms
nuostatoms, reikalinga šios tvarkos nauja redakcija.
d) 2006-04-20 sprendimas Nr. T-46-9 d÷l savivaldyb÷s ilgalaikio materialiojo turto nuomos
taisyklių patvirtinimo.
e) 2008-03-27 sprendimas Nr. T-20-27 d÷l savivaldyb÷s gyvenamųjų patalpų nuomos
mokesčio dalies – kaupiamųjų l÷šų – apskaičiavimo tvarkos tvirtinimo.
f) 2009-11-12 sprendimas Nr. T-52-5 d÷l Kalvarijos savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų
ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo (amortizacijos) skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (iki šiol
galiojo 2005-11-24 sprendimas Nr. T-40-6 d÷l Kalvarijos savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų ilgalaikio
turto nusid÷v÷jimo (amortizacijos) skaičiavimo tvarkos patvirtinimo.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2005-06-20 įsakymu Nr. A-112
patvirtinta inventorizacijos tvarka savivaldyb÷je.

Pagal LR vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. savivaldyb÷s administracijos
direktorius administruoja savivaldyb÷s turtą. 2009 m. spalio 6 d. savivaldyb÷s administracijos ūkio
ir urbanistikos skyrius pateik÷ valstyb÷s ir savivaldyb÷s nefinansinio turto panaudojimo ataskaitą už
2008 metus. Prie ataskaitos prid÷ta savivaldyb÷s turto 2008 m. ataskaita VT-02 metin÷ ir valstyb÷s
turto 2008 m. ataskaita VT-01 metin÷.
Buhalterin÷s apskaitos skyriuje turto apskaitai yra įdiegta ir naudojama programa „Labis“,
tuo tarpu Ūkio ir urbanistikos skyriuje jokia kompiuterin÷ programa turtui apskaityti n÷ra
naudojama, d÷l ko padid÷ja rizika atsirasti klaidoms ir maž÷ja kontrol÷s efektyvumas.
Atlikus savarankiškas audito procedūras atrinktose biudžetin÷se įstaigose ir palyginus
metinių įstaigų pateiktus duomenis su duomenimis, nurodytais Valstyb÷s turto 2008 m. Ataskaitoje
VT-01 ir Savivaldyb÷s turto 2008 m. Ataskaitoje VT-02 reikšmingų klaidų ir neatitikimų
nenustatyta.
Vadovaujantis LR valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 15 str. 4 d., savivaldybei priklausantis turtas turi būti teis÷s aktų nustatyta tvarka
registruojamas viešuosiuose registruose. Atlikus savivaldyb÷s turto teisin÷s registracijos patikrinimą
ir palyginus jo rezultatus su pra÷jusių metų pad÷timi (2008 metais teikta rekomendacija sutvarkyti
turto teisinę registraciją), galima konstatuoti, kad rekomendacija įgyvendinama, turtas
registruojamas ir tvarkoma jo dokumentacija. Audito metu rastas neužregistruotas turtas: 5 butai
(socialiniai būstai) užregistruoti Marijampol÷s rajono savivaldyb÷s vardu (pra÷jusiais ataskaitiniais
metais buvo 13 tokių butų), 11 butų liko perimti iš Marijampol÷s rajono savivaldyb÷s per
Marijampol÷s apskrities viršininko administraciją surašant perdavimo-pri÷mimo aktus (pernai buvo
31 butas); katilin÷, esanti Palmių g. 17, Jung÷nuose ir Trakiškių, Sūsninkų kaimuose esantys
pastatai, kuriuose anksčiau buvo mokyklos (d÷l šio turto bus kreipiamasi į teismą įstatymo nustatyta
tvarka). Išvardinto turto teisinę registraciją būtina sutvarkyti, numatant tam l÷šas ir pritaikant visas
įmanomas teisines priemones trūkumams pašalinti.
Audito metu nustatyta, kad Kalvarijos savivaldyb÷s valdomame gyvenamajame fonde yra
224 socialiniai būstai, iš kurių 37 butai negyvenami. Patikrinus visus negyvenamus socialinius
būstus, pažym÷tina, kad tik 2 iš 37 butų yra siūlomi asmenims, laukiantiems socialinio būsto eil÷je,
likusieji 35 būstai yra avarin÷s arba labai blogos būkl÷s. Taip pat nustatyta, kad į 13 min÷tų butų d÷l
vienų ar kitų priežasčių (n÷ra raktų, užd÷tos kitos spynos ir pan.) neįmanoma visiškai patekti. Iš to
darytina išvada, kad dalis negyvenamų socialinių būstų n÷ra prižiūrimi, pad÷tis juose
nekontroliuojama ir neskiriamas d÷mesys savivaldyb÷s turto apsaugai, tuo nesilaikoma LR
Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8¹ straipsnyje 3
punkte įtvirtinto racionalumo principo disponuojant turtu, kuris reiškia, kad valstyb÷s ir
savivaldybių turtas turi būti tausojamas ir tvarkomas racionaliai. Taip pat pasigendama savivaldyb÷s
priimtų lokalinių teis÷s aktų normų, reglamentuojančių turto apsaugos organizavimo, turto
priežiūros bei kontrol÷s mechanizmo principus (tik savivaldyb÷s administracijos vidaus tvarkos
taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2009-04-15 įsakymu Nr. A-51, 37.7 punkte numatyta:
„tarnautojai privalo tausoti savivaldyb÷s turtą...“). Atsižvelgiant į nepatenkinamą socialinių būstų
būklę, nuspręsta 2010 metais atlikti planinį auditą, įvertinant visus socialinius būstus.
Finansinio audito Liubavo pagrindin÷je mokykloje metu nustatyta, kad Kalvarijos
savivaldyb÷s administracija iki šiol n÷ra suformavusi žem÷s sklypo, kuriame yra mokykla ir jai
priklausantys pastatai, d÷l jo naudojimo n÷ra sudaryta sutartis su Marijampol÷s apskrities viršininko
administracija, tod÷l būtina imtis priemonių, kad įstaigos naudojama žem÷ po pastatais ir prie jų
būtų teisiškai įregistruota ir valdoma bei apskaitoma įstatymų nustatyta tvarka.
Rekomendacijos
1. Užregistruoti likusį neregistruotą savivaldyb÷s turtą viešuosiuose registruose teis÷s
aktų nustatyta tvarka.
2. Pakeisti arba priimti naujus Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimus taip, kad jie
atitiktų šiuo metu galiojančias įstatymų ir poįstatyminių teis÷s aktų nuostatas (2003-01-31
sprendimas Nr. 32-5 d÷l nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kalvarijos savivaldyb÷s ir
jai pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose
tvarkos patvirtinimo ir 2005-05-26 sprendimas Nr. T-33-3 d÷l savivaldyb÷s turto perdavimo
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo).

3. Tinkamai organizuoti savivaldyb÷s valdomo turto apsaugą, ypač tų socialinių būstų bei
pastatų, kurie n÷ra apgyvendinti ar nenaudojami. Būtina imtis priemonių kad būtų išvengta turto
gadinimo bei niokojimo, įgyvendinant savivaldyb÷s nuosavyb÷s teise valdomo ir valstyb÷s
patik÷jimo teise perduoto turto priežiūros kontrolę.
Išvada
Mano nuomone, išskyrus aukščiau įvardintus pasteb÷jimus, Ataskaitos visais reikšmingais
atvejais parengtos pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus, nustatytus Ataskaitoms sudaryti.
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