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ĮŽANGA 

 

Ribotos apimties finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Telšių rajono 

savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės 2014-01-27 pavedimą Nr. KT11-5.  Auditą 

atliko Savivaldybės kontrolierė Laima Sadauskienė.  

Audituojamas subjektas–Telšių rajono savivaldybės administracija, adresas: 

Žemaitės g. 14, Telšiai, juridinio asmens kodas 180878299. 

 Audito objektas-Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2013 metų lėšos.   

Audito tikslas–įvertinti Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios  programos 2013 metų  lėšų panaudojimo teisėtumą. 

 Audituojamu laikotarpiu Administracijos direktoriaus pareigas atliko Saulius 

Urbonas. Už specialiosios programos lėšų tikslinį panaudojimą pagal sąmatą buvo atsakingas 

Telšių rajono savivaldybės administracijos aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėjas 

Raimondas Račkauskas. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų 

apskaitą tvarkė savivaldybės administracijos Finansų skyrius, išlaidų apskaitą tvarkė rajono 

savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. 

Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.  

Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos savivaldybės tarybai dėl Telšių rajono 

savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kitų suvestinių ataskaitų ir 

savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo. Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir 

nustatyti dalykai. Dėl ribotos apimties audito tikslų atskiros audito išvados nepateikiu   

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Telšių rajono savivaldybės 2013 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšų panaudojimą audito metu vertinau pagal pateiktas ataskaitas: 

-Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų 

sąmatas, patikslinimus; 

-Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2013 metų programos 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. metines ataskaitas (Forma Nr. 2);  

-Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų 

priemonių vykdymo ataskaitą. 

Audito metu panaudoti duomenys gauti iš Telšių rajono savivaldybės 

administracijos aplinkos ir civilinės saugos poskyrio, Finansų skyriaus bei Buhalterinės apskaitos 

skyriaus. Mano nuomone, gautų duomenų kiekis yra pakankamas apibendrintam vertinimui. 
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Atlikdama auditą dariau prielaidą, kad visi pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir 

galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

Audito metu tikrinti dokumentai: Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinių ir jų naudojimo tvarkos aprašas, Tarybos patvirtinta 

Telšių rajono savivaldybės 2013 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, Tarybos 

Programų pakeitimai, patikslinimai, savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2013 m. gruodžio 31 d. biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (1-sav. 

metinė), bankų mokėjimo nurodymai, banko atsiskaitomosios sąskaitos 2014-01-01 ir 2014-01-10 

likučių ataskaitos, banko sąskaitos išrašai, Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaita.  

 Auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais.  

Dėl mažos Programos lėšų apimties įrodymai gauti atlikus mažas pagrindines audito 

procedūras: paklausimus, skaičiavimus, dokumentų tikrinimus ir analitines procedūras.  

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra 

reikšmingų iškraipymų ir Savivaldybės/valstybės turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama 

juo teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, 

kad netikrinau visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.  

 

AUDITO REZULTATAI IR PASTEBĖJIMAI   

1. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų 

planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos atitikimas teisės aktų reikalavimams 

Telšių rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-7 patvirtino 

Rajono savivaldybės 2013 metų biudžetą pagal programas ir asignavimų valdytojus. Savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos patvirtintos 437,4 tūkst. Lt, kurios 

skirtos dviejų programų finansavimui: 

- Saugios aplinkos užtikrinimas 02 programai 354,4 tūkst.Lt, 

- Sveikatos priežiūros 03 programai 83,0  tūkst.Lt. 

Šių programų tikslai atitinka Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos įstatyme numatytas priemones. 

Telšių rajono savivaldybės taryba  2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-13 patvirtino 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatą. Tarybos sprendimais 

programų sąmatos tris kartus per 2013 metus buvo patikslintos. Savivaldybės tarybos 2013 m. 

balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-163, gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-230, spalio 24 d. 

sprendimu Nr. T1-373.  
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Patvirtinti programos asignavimai buvo skiriami priemonėms, kuriomis kompensuojama 

aplinkai padaryta žala, gamtosaugos objektams projektuoti, rekonstruoti, eksploatuoti, aplinkos 

teršimo šaltiniams pašalinti, kitoms aplinkos apsaugos priemonėms. 

Telšių  rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2013 metų programos 

pagrindinių rodiklių planas ir patikslinimas pateiktas 1 lentelėje (tūkst. Lt)   

Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2013 metų programos        

pagal priemones plano ir pakeitimo rodikliai            1 lentelė  (tūkst. Lt) 
 

Eil.

Nr. 

 

 

Pajamų ir išlaidų šaltiniai 

                  Planas, patikslinimas   

Padidėjima

s + 

Sumažėjim

as - 

2013-01-24 

Sprendimas 

Nr. T1-13 

2013-04-25 

Sprendimas 

Nr. T1-163 

2013-05-30 

Sprendimas 

Nr. T1-230 

2013-10-24 

Sprendimas 

Nr. T1-373 

 Lėšų likutis 2014-01-24 41,4 41,4 41,4 41,4 - 

1. PAJAMOS 

Mokesčiai už aplinkos teršimą 

 

270,0 

 

270,0 

 

270,0 

 

274,8 

+4,8 

2.  Mokestis už medžiojamųjų 

gyvūnų išteklių naudojimą 

61,0 61,0 61,0 69,2 +8,2 

3.  Mokestis už valstybinių 

išteklių naudojimą 

65,0 65,0 65,0 74,7 +9,7 

4. Kompensavimo būdu gautos 

Europos Sąjungos finansinės 

paramos lėšos 

- - 3,4 3,4 +3,4 

5. Lėšos, gautos už želdinių 

atkuriamąją vertę 

   3,2 +3,2 

 Pajamos iš viso: 396,0 396,0 399,4 425,3 29,3 

 Programos 2013 metų lėšos 

iš viso: 

437,4 437,4 440,8 466,7 29,3 

 IŠLAIDOS                      

I a. Priemonėms,  kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala  

1. Ypatingųjų ekologinių 

situacijų valdymo bei 

padarinių likvidavimo 

priemonės vykdyti 

10,0 22,0 22,2 22,2 +12,2 

2. Įžuvinimo medžiagai įsigyti 6,0 6,0 6,0 6,0 - 

3. Želdynams kurti ir tvarkyti 50,0 58,0 58,0 59,1 +9,1 

4. Saugomoms teritorijoms, 

gamtos paminklams steigti ir 

tvarkyti 

37,0 37,0 37,0 40,0 +3,0 

I b.  Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti 

1. Lietaus kanalizacijos avarinės 

būklės likvidavimas K. 

Mindaugo g., Telšių m. 

26,0 0,0 0,0 0,0 -26 

2. Masčio ežero pietinės dalies 

pylimo atstatymo techniniams 

projektui parengti 

30,0 20,0 10,0 0,0 - 

3. Virvytės upės užtvankos, 

esančios Biržuvėnų k., 

remontui 

- - - 28,0 +28 

I c.  Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti 

1. Nepavojingoms atliekoms 

tvarkyti 

27,4 53,4 53,4 72,9 +45,5 

2. Pavojingoms atliekoms 

tvarkyti 

2,9 2,9 1,6 1,6 -1,3 

3.  Maudyklų pakrančių teršimo 6,5 6,5 6,5 6,5 - 
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atliekomis mažinimo 

priemonėms vykdyti 

4. Gatvių valymo kokybei 

užtikrinti 

16,0 16,0 16,0 0,0 -16,0 

5. Projektui ,,Nenaudojamų 

gręžinių likvidavimas‘‘ 

įgyvendinti 

7,6 7,6 12,1 12,1  

+4,5 

 IŠ VISO I STRAIPSNIO 

IŠLAIDŲ 

 (Ia+ Ib+ Ic): 

219,4 229,4 222,8 248,4  

   II.  Gyventojų sveikatos apsaugai 

1.  Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiajai programai, iš jų: 

78,0 78,0 78,0 78,0 - 

1.1  Pasiutligės prevencijos 

priemonėms vykdyti 

5,0 5,0 5,0 5,0 - 

2.  Telšių rajono maudyklų 

vandens monitoringo 

priemonėms vykdyti 

5,0 5,0 5,0 5,0 - 

  IŠ VISO II STRAIPSNIO 

IŠLAIDŲ: 

83,0 83,0 83,0 83,0  

  III.  Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal 

1.  Medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos miškui 

prevencinėms priemonėms 

vykdyti 

79,0 79,0 79,0 79,0 - 

  IŠ VISO III 

STRAIPSNIO IŠLAIDŲ: 

79,0 79,0 79,0 79,0  

  IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms 

1.  Ekologiniam švietimui 10,0 10,0 10,0 12,1 +2,1 

2.  Degaičių parko tvenkiniams 

valyti 

46,0 46,0 46,0 44,2 -1,8 

  IŠ VISO IV STRAIPSNIO 

IŠLAIDŲ: 

56,0 56,0 56,0 56,3  

   

IŠLAIDŲ:  IŠ VISO 

 

437,4 

 

447,4 

 

440,8 

 

466,7 

 

 

Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga – viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų. Tai 

reiškia, kad įgyvendinant šią funkciją, savivaldybės veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir 

tvarka, kuri numatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Lietuvos Respublikos savivaldybių 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2003 m. birželio 10 d. įstatymas Nr. Ix-1607 

nustato savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinius ir jų 

naudojimo tvarką. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programų finansavimo pajamos ir 

išlaidos planuojamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, o programų priemones tvirtina 

savivaldybių tarybos. 

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 

ataskaitos pildymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. 

įsakymu Nr. D1-201 patvirtintos formos pildymo taisyklės. 

Telšių rajono savivaldybės taryba 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-6 patvirtino 

Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 
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tvarką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymu 2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-

374 pakeistas 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas papildant “atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams 

padarytą žalą”. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymu papildyti Telšių rajono 

savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-6 patvirtintą Telšių rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tvarką.  

 

2. Pajamų plano vykdymas 

 
 Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos2003-06-10  įstatymo Nr. IX-1607, 3 str. nurodo, kad SAARS programos finansavimo 

šaltiniai  yra: 

- juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir 

tvarka už teršalų išmetimą į aplinką; 

- medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir 

tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; 

- juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir 

tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius. 

Pagal Finansų skyriaus pateiktus dokumentus 2013-12-31 banko atsiskaitomosios 

sąskaitos išrašus, ataskaitas bei VMĮ duomenis apie pervestas mokesčių ir kitų pajamų įmokų 

įplaukas į Savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis įvertinau Programos likučių teisingumą. 

Atlikau dokumentų analizę, gavau patvirtinimus, kad Programos likučiai visose ataskaitose yra 

pateikti teisingi.  

Programos 2013 metų  pajamų vykdymo struktūra pateikta 2 lentelėje. 

Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų    

pajamų vykdymo struktūra pateikta                  (2 lentelė tūkst. Lt) 
Eil. 

Nr. 

 

Pajamų šaltiniai 

 

Numatyta 

surinkti lėšų 

tūkst.Lt 

Surinkta lėšų 

per 2013 

metus 

tūkst.Lt   

Pajamų įvykdymas 

% Tūkst. Lt 

1 2 3 4 5 6 (4-3) 

 Likutis 2014-01-01      41,4  tūkst. 

Lt  

    

1. Mokesčiai už aplinkos teršimą 274,8 278,4 101,3 3,6 

2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų 

išteklių naudojimą 

69,2 69,3 100,1 0,1 

3. Mokestis už valstybinius gamtos 

išteklius 

74,7 109,8 147,1 35,1 

 Iš viso pajamų: 418,7 457,5 109,3 38,8 

 Iš viso 2013 metais pajamų su 

likučiu: 

      460,1    498,9   
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Iš pateiktos lentelės duomenų matome, kad mokesčiai už aplinkos teršimą sudaro 

didžiausią dalį visų sumokėtų mokesčių į SAARS sąskaitą. Pagal Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2013 metų ataskaitą, 2013 metais į biudžetą surinkta 457,5 tūkst. Lt 

pajamų, iš jų: mokesčių už aplinkos teršimą planas įvykdytas (101,3%), gauta į biudžetą daugiau 

3,6 tūkst. Lt, įvykdytas mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 100,1%, mokesčių 

už valstybinių išteklių naudojimą planas vykdytas (147,1%), gauta į biudžetą daugiau 35,1 tūkst. 

Lt pajamų.  

Lėšos, gautos už želdinių atkuriamąją vertę sudarė 3,2 tūkst. Lt, kurios panaudotos 

želdynų tvarkymui ir priežiūrai. Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės 

paramos lėšos 3,4 tūkst. Lt perkeltos į 2014 metų tęstiniam projektui vykdyti „Nenaudojamų 

gręžinių likvidavimas“.  

3. Programos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pateikė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

2013 gruodžio 31d. metines ataskaitas ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

kasinių išlaidų apskaitos registrus. 

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktų biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo 2013 m. gruodžio 31d. metinių ataskaitų duomenys apie Savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos kasines išlaidas atitinka kasinių išlaidų apskaitos 

suvestinių registrų duomenims. 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų išlaidos pateiktos 3 lentelėje. 

   

Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų        
išlaidos                                           3 lentelė (tūkt. litų) 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų straipsniai Numatyta 

skirti lėšų 

(Lt) 

Faktiškai 

panaudota 

Nepanaudota 

1 2 3 4 5 

I. Užtikrinti saugumą ir švarą bendrojo naudojimo teritorijose 

1. Telšių miesto ir rojono viešųjų erdvių remonto 

darbai 

72,2 44,1 -28,1 

II. Užtikrinti rajone ekologiškai švarią aplinką 

1. Projekto ,,Nenaudojamų gręžinių likvidavimas‘‘ 

įgyvendinimas 

12,1 4,4 -7,7 

2. Nepavojingų atliekų tvarkymas 72,9 72,9 - 

3. Pavojingų atliekų tvarkymas 1,6  1,6 

4. Maudyklų pakrančių teršimo atliekomis 

mažinimo priemonių vykdymas 

6,5 6,5 - 

 

5. Želdynų atkūrimas ir tvarkymas 59,1 59,0 -0,1 

6. Įžuvinimo medžiagos įsigijimas 6,0 6,0 - 

7. Saugomų teritorijų, gamtos paminklų steigimas 

ir tvarkymas 

40,0 40,0 - 

8. Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo bei 

padarinių likvidavimo priemonių vykdymas 

22,2 22,2 - 

9. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui 

prevencinėms priemonėms vykdyti 

79,0 78,8 -0,2 
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10. Ekologinio švietimo priemonių vykdymas 12,1 11,6 -0,5 

I. Užtikrinti rajono gyventojams kokybiškų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

1. Visuomenės sveikatos projektų ir programų 

rėmimas, planuota 

73,0 73,0 - 

2. Maudyklų vandens kokybės monitoringas 5,0 2,9 2,1 

3. Pasiutligės prevencija 5,0 4,3 0,7 

 IŠ VISO IŠLAIDŲ: 466,7 425,7 41,0 

 

Iš 3 lentelės pateiktų duomenų darytina išvada, kad 2013 metais liko neįgyvendintos 2 

planuotos Programos priemonės: „Virvytės upės užtvankos, esančios Biržuvėnų k., remontas“ ir 

„Pavojingų atliekų tvarkymas“.  

Lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2013 metų ataskaitų duomenys atitinka pateiktų dokumentų duomenims.  

 

4. Lėšų skyrimas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 

programai 
 

Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

įstatymo  4 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšos naudojamos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 

(20 procentų Specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų pagal įstatymo 3 straipsnio 2 

punktą, tai yra medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, už medžiojamųjų gyvūnų išteklių 

naudojimą).  

Specialiąjai visuomenės sveikatos rėmimo programai skirta 83 tūkst. Lt lėšų. Šių lėšų 

panaudojimo audito neatlikau. 

Rekomendacijos: 

1. Papildyti Telšių rajono savivaldybės 2011 m. sausio 27 d. sprendimą  Nr. T1-6 “Dėl   

Telšių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 

tvarkos” 6.3 punktą papildant “atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą”. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                         Laima Sadauskienė 
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priedas 

 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO ATASKAITOS „DĖL 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS AUDITO REZULTATŲ 

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Direktoriui 
 

Eil. 

Nr. 

Rekomendac

ijos punktas 

audito 

ataskaitoje 

Rekomendacija 
Rekomendacijos 

įgyvendinimo terminas 

Priemonės, 

(veiksmai, 

būdai) 

rekomendaci

jai 

įgyvendinti 

Atžyma apie priemonės 

įvykdymą (dokumentų kopijos 

ir kt.) 

(pildo kontrolės ir audito tarnyba, 

gavus įstaigos informaciją)* 

1 2 3 4 5 6 

1. 

1.  Papildyti Telšių rajono savivaldybės 2011 m. 

sausio 27 d. sprendimą  Nr. T1-6 “Dėl   Telšių 

rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos” 

6.3 punktą papildant “atlyginti vilkų ūkiniams 

gyvūnams padarytą žalą”. 

    2014-03-13 

 
  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (atsakingo asmens pareigos, vardas pavardė ir parašas) 

 Kontrolės ir audito tarnybos pastabos apie rekomendacijų įvykdymą 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  

vardas, pavardė ir data 
 

 

Savivaldybės kontrolieriaus 

patvirtinimas_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                             

(Vardas, pavardė, parašas ir data)                 

 

 

 


