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UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“
AUDITO IŠVADA
2009-08-06 Nr. TK-11-(3.1-16)
Kalvarija

Audito metu kontrol÷s ir audito tarnyba vertino UAB „Kalvarijos komunalininkas“
esamą finansinę būklę, finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitų duomenis, l÷šų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teis÷tumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. UAB
„Kalvarijos komunalininkas“ direktorius yra atsakingas už finansin÷s atskaitomyb÷s parengimą ir
pateikimą, turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teis÷tumą. Mūsų pareiga, remiantis
atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie audituotas sritis bei l÷šų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teis÷tumą.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad
auditą planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą d÷l finansin÷s
atskaitomyb÷s duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, l÷šų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teis÷tumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrind÷me bendrov÷s
apskaitos sistemos, finansin÷s atskaitomyb÷s, l÷šų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teis÷tumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų
nuomonei pareikšti.
Rasta neįtraukto į balansą įmonei nuosavyb÷s teise priklausančio turto – pastatas Suvalkų
g. 43, Kalvarija, unikalus Nr. 5196-7006-1017.
Nesilaikyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimų.
Neatlikta teisin÷ registracija pastatams, statiniams, įrengimams, tod÷l negalime patvirtinti šių
duomenų teis÷tumo.
Kontrol÷s ir audito tarnybos nuomone, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ finansin÷
atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus,
reglamentuojančius įmonių buhalterinę apskaitą ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą.
Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesn÷se pastraipose
išd÷stytus dalykus, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ valdant, naudojant ir disponuojant l÷šomis
ir turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, neatitikčių Lietuvos Respublikos teis÷s
aktuose nustatytiems reikalavimams nenustat÷me
Audito išvada pateikiama kartu su audito ataskaita.

Savivaldyb÷s kontrolierius

Tomas Lužanskis
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UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“
AUDITO ATASKAITA
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Kalvarija

ĮŽANGA
Auditas atliktas vadovaujantis Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2009 m. liepos 16 d.
sprendimu Nr. T-47-34. Ribotos apimties auditą atliko savivaldyb÷s kontrolierius Tomas
Lužanskis.
Audito užduotis
Audituojamas subjektas – Uždaroji akcin÷ bendrov÷ (toliau – UAB) „Kalvarijos
komunalininkas, adresas: Suvalkų g. 17, Kalvarija, Kalvarijos sav., juridinio asmens kodas –
165717011.
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ direktorius – Bronius Tamoševičius, vyriausioji
buhalter÷ – Aušra Samsanavičien÷.
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ vienintelis akcininkas, valdantis 100 procentų
vardinių bendrov÷s akcijų – Kalvarijos savivaldyb÷.
Ataskaita teikiama UAB „Kalvarijos komunalininkas“, ataskaitos kopija – Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos direktoriui, Kalvarijos savivaldyb÷s merui ir Kontrol÷s komitetui.
Audito tikslai – nustatyti ir įvertinti UAB „Kalvarijos komunalininkas“ finansinę būklę,
ar finansin÷ ir turto apskaita tvarkoma įstatymų nustatyta tvarka, taip pat pareikšti nuomonę apie
bendrov÷s l÷šų bei turto naudojimo teis÷tumą, bendrov÷s reorganizavimo galimybę.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomon÷ apie finansinę atskaitomybę, l÷šų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teis÷tumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audituota UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2008-12-31 balansas, pelno (nuostolių)
ataskaita, lyginant juos su šių metų pirmojo pusmečio duomenimis. Audituotos sritys:
ekonominiai-finansiniai rodikliai, pajamos už teikiamas paslaugas, ilgalaikis turtas.
Atliktos savarankiškos (detalios) procedūros, sumažinančios audito riziką bei surinkti
įrodymai, reikalingi finansinio audito ataskaitai parengti ir nuomonei pareikšti.
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Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Audito proceso
planavimo etape buvo susipažinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir teis÷s
aktais, su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos sistema.
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra uždara akcin÷ bendrov÷, kurios pagrindinis
veiklos tikslas yra vykdyti komercinę ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno ir jį naudoti akcininko
sprendimams įgyvendinti. Bendrov÷je dirba 53 darbuotojai.
2007 metais įmon÷ prad÷jo vykdyti Nemuno vidurupio baseino projekto I paketą, kurio
pagrindinis tikslas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Kalvarijoje. Šiam
projektui įgyvendinti skirta daugiau kaip 24 mln. litų iš įvairių finansavimo šaltinių.
ANKSTESNIO AUDITO REZULTATAI
2009-04-17 buvo baigtas UAB „Kalvarijos komunalininkas“ auditas, kurį atliko Irenos
Ramanauskien÷s audito įmon÷. Buvo atliktas viso bendrov÷s 2008 m. metinių finansinių
ataskaitų rinkinio auditas bei 2008 m. metinio pranešimo patikrinimas. Audito įmon÷ konstatavo,
kad UAB „Kalvarijos komunalininkas“ metin÷s finansin÷s ataskaitos parengtos pagal Lietuvos
Respublikos galiojančius teis÷s aktus, taip pat atkreip÷ d÷mesį į reikšmingą nuostolį, kuris 200812-31 sudar÷ 689 794 litus. Audito ataskaitoje pažymimas nežymus teigiamas pokytis per 2008
metus ir finansinių rodiklių pager÷jimas, tačiau pajamos iš komercin÷s bendrov÷s veiklos yra
nepakankamos, kad padengtų patirtas išlaidas.
AUDITO METU NUSTATYTI FAKTAI IR IŠVADOS
Ekonominiai finansiniai rodikliai
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įstatinis kapitalas, remiantis Kalvarijos savivaldyb÷s
tarybos 2009-07-16 sprendimu Nr. T-47-15, yra 12 746 849 litai. 2008-12-31 UAB „Kalvarijos
komunalininkas“ nuostolis sudar÷ 689 794 Lt. Vien tik iš įmon÷s gamybin÷s veiklos nuostolis per
2008 metus sudar÷ 598 520,40 Lt (šilumos ūkio atneštas nuostolis siekia 451 094,24 Lt, vandens
tiekimo – 122 265,12 Lt, nuotekų šalinimo – 233 927,01). Pelną bendrovei atneš÷ teritorijos
tvarkymo darbai (98 337,65 Lt), statybos ir kiti darbai (47 484,64 Lt), asenizacijos vežimas (32
829,64 Lt), turgaviet÷ (21 019,91 Lt). Palyginant įmon÷s veiklą su 2007 metais, situacija šiek tiek
pager÷jo (2007 metais gamybin÷s veiklos nuostolis siek÷ 833 245,76 Lt), tačiau visa UAB
„Kalvarijos komunalininkas“ veikla akivaizdžiai yra nuostolinga, bendrov÷s pajamos yra
nepakankamos, kad padengtų patirtas išlaidas. Įmon÷s finansiniai sunkumai atsiliepia visos
veiklos kokybei, produktyvumui, galimyb÷ms pl÷stis ir konkuruoti (d÷l skolinių įsipareigojimų
vyksta teisminiai procesai, dalis turto areštuota). UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įsiskolinimai
tikrinimo metu sudaro daugiau kaip 1,3 mln. Lt, iš jų Valstybinei mokesčių inspekcijai 245
843,93 Lt, UAB „Didma“ – 778 830,43 Lt, UAB „Grasta“ – 131 000 Lt, UAB „Hanner AG“ –
142 000 Lt, AB „Axis Industries“ (buv. „Kazlų Rūdos metalas“) – 90 000 Lt. Pagrindiniai
tikrinamos įmon÷s skolininkai yra gyventojai, neatsiskaitę su UAB „Kalvarijos komunalininkas“
už bendrov÷s teikiamas paslaugas. Gyventojų įsiskolinimas bendrovei siekia 1 004 338,06 Lt,
taip pat skolinga yra Kalvarijos ligonin÷ – 99 936,09 Lt, Kalvarijos savivaldyb÷s administracija –
88 935,18 Lt. Pažym÷tina, kad apie 25 proc. gyventojų skolų yra įsisen÷jusios ir pripažintinos
beviltiškomis pagal LR finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 patvirtintas
„Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų
apskaičiavimo taisykles“.
Projektai
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ vykdo Nemuno vidurupio baseino projektą,
finansuojamą iš Europos Sąjungos ir valstyb÷s biudžeto l÷šų. Pirmas projekto etapas susideda iš
dviejų dalių. Pirmoji dalis – vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių statybos darbai
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Kalvarijos mieste – buvo prad÷ta 2007 metais ir darbai užbaigti 2008 m. liepos m÷nesį. Šios
etapo dalies suma sudar÷ 15 650 548,6 litų be PVM (18 467 647,35 Lt su 18 proc. PVM). Visa
pinigų suma buvo skiriama iš Europos Sąjungos ir valstyb÷s biudžeto, UAB „Kalvarijos
komunalininkas“ prie pirmojo projekto etapo pirmosios dalies savo l÷šomis neprisid÷jo.
Antroji pirmojo etapo dalis – nuotekų siurblin÷s Kanclerio gatv÷je, Kalvarijos mieste,
rekonstrukcija – prad÷ta vykdyti 2009 m. liepos m÷nesį ir šiuos darbus planuojama baigti iki
2010 m. gruodžio 31 d. Šios etapo dalies vert÷ 725 761,62 Lt be PVM (863 656,33 su 19 proc.
PVM). Dalis projekto sumos finansuojama iš Europos Sąjungos ir valstyb÷s biudžeto, o UAB
„Kalvarijos komunalininkas“ rangovui įsipareigojo mok÷ti visą PVM, t. y. 137 894,71 Lt.
Antrojo etapo – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Kalvarijoje –
darbai turi prasid÷ti 2009 m. spalio m÷nesį. Šio etapo metu Kalvarijos mieste bus papildomai
įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Šios dalies suma 4 480 000 Lt be PVM (5 331 200 Lt su
PVM). Etapo finansavimas suskirstytas dalimis: 90 proc. sumos finansuojama iš Europos
Sąjungos ir valstyb÷s biudžeto, 10 proc. – iš savivaldyb÷s biudžeto (apie 0,5 mln. Lt) ir visa PVM
suma – iš UAB „Kalvarijos komunalininkas“ (851 200 Lt). Projektas naudingas tuo, kad daug÷ja
abonentų, prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tvarkymo įrenginių (po pirmojo etapo
pirmosios dalies prisijung÷ apie 150 naujų vartotojų). Įvykdytais ir vykdomais darbais taip pat
gerinama centralizuotai gaunamo vandens kokyb÷, atsiranda galimyb÷ šia infrastruktūra
pasinaudoti didesniam vartotojų skaičiui.
Turtas
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ilgalaikio turto likutin÷ vert÷ 2008 m. gruodžio 31 d.
buvo 24 138 778 Lt (2009 m. liepos 1 d. – 22 605 366,3 Lt), trumpalaikis turtas apskaitytas 5 878
323 Lt suma. Patikrinus bendrov÷s ilgalaikio turto valdymo ir teisin÷s registracijos faktus,
nustatyta, kad didesnę dalį turto, kurio savininkas yra Kalvarijos savivaldyb÷, įmon÷ valdo
patik÷jimo teise. Atkreiptinas d÷mesys, kad teisin÷ registracija pilnai sutvarkyta iš esm÷s tų
objektų, kurie vykdomi pagal investicinius projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir
valstyb÷s biudžetų l÷šų (vandentiekio ir nuotekų tinklai). Didžioji turto dalis arba n÷ra visiškai
registruota VĮ „Registrų centras“ registruose, arba jei ir registruota, tai registrų pažym÷jimai seni
ar jų visai n÷ra (yra tik duomenų banko išrašai). UAB „Kalvarijos komunalininkas“ turto
valdymas ir teisin÷ registracija pavaizduota lentel÷je, esančioje priede prie ataskaitos
(pridedama).
Pažym÷tina, kad dalis ilgalaikio turto yra teisiškai suvaržytas, d÷l bendrov÷s įsiskolinimų
yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemon÷s, t. y. užd÷tas areštas. Šiuo metu areštuota yra
įmonei patik÷jimo teise priklausantis pirties pastatas su kiemo įrenginiais, administracinis
pastatas su sand÷liais, garažais, plovykla ir dirbtuv÷mis, buvę Kalvarijos laidojimo namai
Vilniaus g. 7, taip pat nuosavyb÷s teise priklausantis dviejų kambarių butas, vandentiekio tinklai
Klimo g. bei nuotekų valykla su kiemo statiniais, iš viso turto už 646 400 Lt.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sritis
Šią sritį reglamentuoja galiojantys teis÷s aktai:
1) 2006-07-13 LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764
(jis nustato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo
pagrindus ir reglamentuoja vandens tiek÷jų ir vartotojų teisinius santykius).
2) LR Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintos viešojo vandens
tiekimo licencijavimo taisykl÷s (reglamentuoja viešojo vandens tiekimo licencijų išdavimą,
pakeitimą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą viešiesiems vandens tiek÷jams, taip pat licencijų
tur÷tojų teises ir pareigas).
3) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtinti viešojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokyb÷s reikalavimai (nustato geriamojo vandens
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tiekimo vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens sl÷gio, vartotojų aptarnavimo ir nuotekų
pri÷mimo iš vartotojų reikalavimus).
4) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtintos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros planų rengimo taisykl÷s
(reglamentuoja min÷tų planų rengimo, viešo svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo,
galiojimo ir keitimo tvarką).
5) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykl÷s
(apibr÷žia kas yra savavališkas įrenginių prijungimas prie min÷tos infrastruktūros, nustato
vandens tiek÷jo ir vartotojo pareigas ir teises, vandens ir nuotekų apskaitos, priežiūros
reikalavimus).
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo
įstatyme, 4 str. nurodyta, kad savivaldyb÷s iki 2008 m. birželio 30 d. parengia ir patvirtina
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros planus. Kalvarijos savivaldyb÷je
tokio plano n÷ra parengta, kadangi tokį planą nuspręsta parengti ir patvirtinti Kalvarijos
savivaldyb÷s tarybos 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. T-30-3. Šiuo metu planą rengia
Kauno UAB „Geometra“ ir plano parengimo ir patvirtinimo darbus planuojama baigti iki 201002-19. Taip pat min÷tame įstatyme nurodyta, kad savivaldyb÷s iki 2014 m. gruodžio 31 d.,
užtikrindamos, kad ne mažiau kaip 95 proc. savivaldyb÷s gyventojų būtų aprūpinami viešojo
vandens tiek÷jo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, turi parinkti viešąjį
vandens tiek÷ją arba kartu su kitomis savivaldyb÷mis parinkti tiek÷ją regioninio vandens tiek÷jo
funkcijoms vykdyti. Šiuo metu Lietuvoje n÷ra nei vieno viešojo vandens tiek÷jo, tod÷l šias
funkcijas užtikrina savivaldybių įmon÷s.
Kalvarijos savivaldyb÷je vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir funkcijas
vykdo UAB „Kalvarijos komunalininkas“, kuris vandenį tiekia 7273 vartotojams (iš maždaug
13600 savivaldyb÷s gyventojų), kas sudaro 53,5 proc. gyventojų, o nuotekų tvarkymo paslaugas
teikia 5299 vartotojams, kas sudaro 39 proc. visų savivaldyb÷s gyventojų. Finansiniu požiūriu
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra nuostolinga
ir tai įtakoja nedidelis vartotojų skaičius, gyventojų nemokumas, investicijų infrastruktūrai gerinti
trūkumas. Bendrov÷s nuostoliai nuo 2005 metų iki 2009 metų antro ketvirčio iš šios veiklos
srities sudaro iš viso 1,355 mln. Lt. Detalesn÷s nuostolių sumos (litais) nurodytos lentel÷je:
Laikotarpis
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m. I ketvirtis
Iš viso

Vandens tiekimas
123 545,66
203 450,81
136 643,77
122 265,12
27 835,91
613 741,27

Nuotekų tvarkymas
148 262,14
166 636,14
133 651,70
233 927,01
59 090,25
741 567,24

Iš viso nuostolių, Lt
271 807,80
370 086,95
270 295,47
356 192,13
86 926,16
1 355 308,51

Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 str.,
savivaldyb÷s teritorijoje viešąjį vandens tiekimą vykdo viešieji vandens tiek÷jai, kurie turi
išimtinę teisę ir pareigą tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas. 2-je
straipsnio dalyje nurodyta, kad viešasis vandens tiek÷jas negali užsiimti jokia kita veikla,
nesusijusia su geriamojo vandens teikimu ir nuotekų tvarkymu bei veikla, nenumatyta viešojo
vandens tiekimo licencijoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintose
viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisykl÷se 12 punkte numatyta, kad licencija išduodama,
jeigu įmon÷ atitinka visus šiuos reikalavimus:
- įmon÷ viešojo vandens tiekimo teritorijoje nuosavyb÷s ar patik÷jimo teise valdo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kurios reikia viešajam vandens tiekimui vykdyti.
Įmon÷, kuri vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdo ne nuosavyb÷s ar
patik÷jimo teise, gali gauti licenciją, jeigu jos įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 procentai
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jos pagal sudarytą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų
naudojimo sutartį valdomo ir nuosavyb÷s ar patik÷jimo teise valdomo turto vert÷s.
- Įmon÷ turi atitinkamus padalinius (specialistus), kurie gal÷tų organizuoti ir vykdyti
geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą pagal nustatytus reikalavimus, arba yra sudariusi
sutartį d÷l geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo su kita įmone, kuri turi nurodytus
padalinius (specialistus) ir sutinka vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir tvarkyti nuotekas pagal
nustatytus reikalavimus.
- Įmon÷ turi reikiamus įrengimus ir priemones, būtinus vandens tiekimui ir (arba) nuotekų
tvarkymui vykdyti.
- Įmon÷ yra laim÷jusi savivaldyb÷s institucijos organizuojamą konkursą viešajam vandens
tiekimui vykdyti.
Licencijas užsiimti viešojo vandens tiekimo veikla išduoda Valstybin÷ kainų ir
energetikos kontrol÷s komisija.
Įstatymas taip pat numato kategorišką nuostatą, kad savivaldyb÷s teritorijoje išduodama
tik viena licencija viešajam vandens tiekimui vykdyti, be to, savivaldyb÷ turi sudaryti sąlygas
viešajam vandens tiek÷jui naudotis savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančia viešojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ne tik savivaldyb÷je, tačiau ir Lietuvoje, viešojo
vandens tiekimo licencijos n÷ra išduotos nei vienai įmonei. Kalvarijos savivaldyb÷s teritorijoje
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ turi teisę užsiimti min÷ta veikla, kadangi bendrov÷ atitinka
keliamus reikalavimus ir turi galiojantį Marijampol÷s regiono aplinkos apsaugos departamento
atnaujintą Taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimą Nr.8.6-4/15, išduotą 2009 m.
geguž÷s 29 d. ir 2008-12-17 suderintą su Kalvarijos savivaldybe. Šio leidimo pagrindu UAB
„Kalvarijos komunalininkas“ vykdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas. Kalvarijos
savivaldyb÷ taip pat yra sudariusi sąlygas bendrovei užsiimti šia veikla – dalis vandens ir nuotekų
infrastruktūros UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra perduota naudotis patik÷jimo teise, kitą
infrastruktūros dalį bendrov÷ valdo nuosavyb÷s teise. Pažym÷tina, kad vandentiekio tinklai
Klimo g. bei nuotekų valykla yra areštuoti už skolinių įsipareigojimų nevykdymą (išsami
valdomo turto informacija pateikta priede prie ataskaitos).
Toks geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos modelis iš esm÷s
funkcionuoja visoje šalyje, ne išimtis ir Kalvarijos savivaldyb÷je. Kontrol÷s ir audito tarnybos
nuomone tai pažeidžia galiojančius teis÷s aktus:
- Kalvarijos savivaldyb÷je n÷ra viešojo vandens tiek÷jo min÷toms funkcijoms vykdyti;
- n÷ra užtikrinta, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotųsi 95
procentai savivaldyb÷s gyventojų;
- UAB „Kalvarijos komunalininkas“ užsiima ne tik vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veikla, tačiau vykdo ir kitas paslaugas (teritorijų tvarkymas, laiptinių
apšvietimas, statybos ir kiti darbai ir pan.).
Remiantis audito metu nustatytomis aplinkyb÷mis, vadovaujantis galiojančiais įstatymais
ir poįstatyminiais teis÷s aktais, kontrolieriaus nuomone efektyviausias geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimas savivaldyb÷s teritorijoje veiktų įsteigus atskirą viešąjį
vandens tiek÷ją, atitinkantį licencijavimo reikalavimus, sudarant jam sąlygas naudotis
savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančia infrastruktūra. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldyb÷
n÷ra didel÷ ir esamas vandens ir nuotekų vartotojų skaičius siekia atitinkamai tik 53,5 ir 39
procentus visų gyventojų, tod÷l naudinga būtų įsteigti arba parinkti viešąjį vandens tiek÷ją ir LR
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. numatyta tvarka reorganizavimo
būdu sujungti kartu su kitomis savivaldyb÷mis kontroliuojamas vandens tiek÷jų įmones į vieną
regioninį tiek÷ją, kurio akcijos pagal reorganizavimo sąlygas priklausytų savivaldyb÷ms,
dalyvaujančioms reorganizavime. Viešasis vandens tiek÷jas, veikiantis kelių savivaldybių viešojo
vandens tiekimo teritorijose gal÷tų atsirasti, jei tik tam pritartų visų savivaldybių, esančių tame
regione tarybos. Tokia reorganizacija ypač naudinga būtų mažų savivaldybių gyventojams.
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Pažym÷tina, kad kontrolieriaus pateikta nuomon÷ n÷ra privalomojo pobūdžio, tai yra
rekomendacija.

PASTEBöJIMAI, IŠVADOS
1. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ veikla yra nuostolinga (2008 metais įmon÷ patyr÷
689 794 Lt nuostolių; 2009 metų pirmą ketvirtį – 66 425 Lt nuostolių).
2. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ skoliniai įsipareigojimai viršija 1,3 mln. Lt, Su
įsiskolinimais yra susijęs bendrov÷s dalies turto areštas.
3. Bendrovei skolininkai skolingi apie 1,2 mln. Lt, iš jų apie 85 proc. skolininkų yra
gyventojai.
4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros planas savivaldyb÷je n÷ra
parengtas.
5. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atneša
nuostolius (per 4 metus susidar÷ 1,355 mln. Lt. nuostolis). Abonentų skaičius n÷ra didelis
(vandens tiekimo – 53 proc. vartotojų, nuotekų tvarkymo – tik 39 proc.), tod÷l LR geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka yra galimyb÷
reorganizuoti įmonę, pertvarkant ją į viešąjį vandens tiek÷ją.

REKOMENDACIJOS
1. Pilnai sutvarkyti teisinę ilgalaikio turto registraciją (UAB „Kalvarijos komunalininkas“
ir Kalvarijos savivaldyb÷s administracija).
2. Į UAB „Kalvarijos komunalininkas“ balansą įtraukti nuosavyb÷s teise valdomą pastatąprekybos paviljoną, Suvalkų g. 43, Kalvarija, unikalus Nr. 5196-7006-1017.
3. Įsisen÷jusias skolas reikalinga pripažinti beviltiškomis LR finansų ministro 2002 m.
vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 nustatyta tvarka.
4. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis nuolat kreiptis į teismą d÷l skolų
priteisimo iš įsiskolinusių gyventojų, taip pat ieškoti galimybių prisiteisti skolas iš mirusių
gyventojų turto paveld÷tojų teis÷s aktų nustatyta tvarka (LR Civilinio kodekso 5.52 ir 5.53
straipsniai numato įp÷dinių atsakomyb÷s principus už palik÷jų skolas).
5. Įsteigti atskirą viešąjį vandens tiek÷ją, atitinkantį licencijavimo reikalavimus, sudaryti
jam sąlygas naudotis savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančia infrastruktūra ir, esant
galimybei, sujungti jį į vieną regioninį tiek÷ją.
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