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Šilalė 

 

 Audito metu vertinta Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita sudaryta pagal 2013 m. gruodžio 31 

d. duomenis (toliau – Turto ataskaita).  

 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos parengimą bei pateikimą
1
. 

 Savivaldybės kontrolieriaus pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Turto 

ataskaitos parengimo ir pateikimo teisingumo ir atitikties teisės aktų reikalavimams. 

 Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditas būtų 

planuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl Turto ataskaitos duomenų 

tinkamo ir teisingo pateikimo. 

 Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinių bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais audito metu 

surinkti duomenys panaudoti Turto ataskaitos vertinimui. 

 Atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 

 

 Sąlyginės nuomonės dėl 2013 m. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagrindas: 

 2013 m. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje aplaidus buhalterinės apskaitos 

vedimas, t.y. apskaitoje neregistruotos ūkinės operacijos, nepildyti apskaitos registrai. Gimnazijos 

                                                 
1
 LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 Nr. VIII-729 (su 

vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d. 
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ataskaitose pateikti duomenys neatitinka apskaitos registrų duomenims, jie yra nepatikimi ir 

neparodo tikros įstaigos būklės ir tai įtakoja Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitą. 

 

 Sąlyginė nuomonė dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos 

Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, išskyrus poveikį kurį turi sąlyginės nuomonės 

pagrindą sudarantys dalykai, Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais 

parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nustatytus Turto ataskaitos 

sudarymui ir atitinka duomenis iš kurių ji sudaryta.    
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