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Kelmė
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Kelmės rajono savivaldybės 2013
metų konsoliduotųjų biudţeto ir finansinių ataskaitų rinkinių auditą, siekiant įvertinti, ar jie parengti
remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, ar atitinka duomenis, pagal kuriuos jie
buvo parengti. Kelmės rajono savivaldybės administracija savivaldybės konsoliduotų biudţeto
vykdymo ataskaitų rinkinį pateikė 2014 m. vasario 26 d. lydimuoju raštu Nr. (7.17) S-718 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės 2013 metų biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio“; savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį administracija pateikė 2014 m. birţelio 10 d. lydimuoju raštu Nr. (7.17) S2057 „Dėl 2013 metų Kelmės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
pateikimo“;
Vadovybės atsakomybė
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą savivaldybės
administracijos direktorius yra atsakingas uţ savivaldybės konsoliduotų biudţeto ir finansinių
ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų sudarymą ir pateikimą, savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditoriaus atsakomybė
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu gauti pakankamą uţtikrinimą, kad apskaita bei finansinės
ataskaitos sudaromos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau –
VSAFAS) reikalavimus ir, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų bei pareikšti
nuomonę dėl biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų bei savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą turime
planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą uţtikrinimą dėl biudţeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Kelmės rajono savivaldybės administracijos
biudţeto lėšų apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, biudţeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių
ir kitų ataskaitų parengimo ir pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo

jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas
suteikia pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS)
ataskaitas pateikė 54 savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai ir du išteklių fondai.
Parengtą Kelmės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį tikrinome ir
analizavome pagal Finansų skyriaus pateiktas VSAKIS konsolidavimo kontrolės bei konsoliduotųjų
ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaitas. Savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys pagal derinimo ir eliminavimo ryšius yra korektiškas.
Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų
ataskaitų duomenų.
Mūsų nuomone, Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atţvilgiais parengtos ir pateiktos pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas
Įstaigose nustatytų neatitikimų dydis neviršijo nustatyto reikšmingumo, tačiau jie yra
reikšmingi kokybiškai. Atlikus audito procedūras Įstaigose, nustatyta, kad nesilaikant:
Atlikus audito procedūras įstaigose, nustatyta,kad nesilaikant:
12 - ojo VSAFAS:
11 p. - melioracijos įrenginių 49599,3 tūkst. Lt apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus,
skaičiuojamas melioracijos įrenginių turto grupių nusidėvėjimas. Kadangi šio turto apskaita nėra tiksli,
nėra galimybės įsitikinti ar šio turto ir finansavimo sumų likučiai yra teisingi (Administracija);
17 p. - mokyklos pastato apšiltinimo projektas priskirtas kitam nematerialiam turtui, kuris turėjo būti
apskaitytas nebaigtos statybos straipsnyje. Likutinė vertė - 15,6 t. Lt, todėl finansinėse ataskaitose
nurodytos didesnes amortizacijos sąnaudos 6,4 tūkst. Lt. ir maţesnės finansavimo sumos iš
savivaldybės biudţeto. (Kelmės specialioji mokykla);
32.1. p. - nepadidino pastato įsigijimo savikainos dėl atliktų esminio pagerinimo darbų uţ 164404,60
Lt. ir nepadidino ilgalaikio turto likutinės vertės Finansinės būklės ataskaitoje, todėl finansavimo
sumos šia suma buvo sumaţintos. Veiklos rezultatų ataskaitoje šia suma padidintos finansavimo
pajamos ir paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Pinigų srautų ataskaitoje šia suma
padidintos Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos ir sumaţintas Ilgalaikio turto (išskyrus
finansinį) ir biologinio turto įsigijimo straipsnis. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija,
kuri audito metu buvo ištaisyta (Kelmės specialioji mokykla);
36 p. - sąskaita „Nebaigta statyba“ padidinta 94,3 tūkst. Lt todėl, kad tvarkybos darbų išlaidos turėjo
būti pripaţintos sąnaudomis. Todėl šia suma padidintos finansavimo sumos, o Veiklos rezultatų
ataskaitoje sumaţintos finansavimo pajamos. Dėl šio neatitikimo raštu buvo teikta rekomendacija, kuri
audito metu buvo ištaisyta (Kelmės krašto muziejus);
63 p. - po pirminio pripaţinimo vertindamas nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja verte,
finansinėse ataskaitose nurodė vertę, neatitinkančią draudţiamosios vertės ar Registrų centro
skelbiamos rinkos vertės.Todėl negalime patvirtinti, kad Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m.
gruodţio 31 d. duomenis nurodytas nekilnojamųjų kultūros vertybių 4007100,00 Lt. likutis ir
finansavimo sumų bei tikrosios vertės rezervo likučiai yra teisingi (Kelmės krašto muziejus);
73.9 p. - Straipsniai „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ (A.II.9 eil.) ir "Finansavimo sumos iš
valstybės biudţeto" nurodyti 37,6 tūkst. Lt maţesni dėl netinkamos vadovėlių apskaitos, nes bibliotekų
fondą klaidingai apskaito kaip naudojamą ūkinį inventorių nebalansinėse sąskaitose. Veiklos rezultatų
ataskaitoje šia suma padidintos finansavimo pajamos ir sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos
sąnaudos. Pinigų srautų ataskaitoje šia suma padidintos Atsargų įsigijimo išmokos ir sumaţintas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimo straipsnis. (Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija).

13 – ojo VSAFAS:
45 p. - pripaţįstant ir registruojant nematerialųjį turtą, Įstaiga 2009-06-01 įsigytą senelių namų
rekonstrukcijos darbų projektą uţ 97,5 tūkst. Lt priskyrė nematerialaus turto grupei bei skaičiavo
amortizaciją, nors projektas nėra net pradėtas. Dėl neteisingai sugrupuoto ilgalaikio materialaus turto
Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m gruodţio 31 d. straipsnyje „Kitas nematerialus turtas“ nurodyta
14,9 tūkst. Lt daugiau, o straipsnyje „Ilgalaikis materialusis turtas“ nenurodyta 97,5 tūkst. Lt. ilgalaikio
turto, todėl Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 m. gruodţio 31 d. nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 10,0 tūkst. Lt didesnės dėl neteisėtai apskaičiuotos rekonstrukcijos projekto amortizacijos
(Liolių socialinės globos namai).
Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
Kelmės rajono savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys reikšmingais
atţvilgiais parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bei atitinka duomenis, pagal kuriuos jis buvo parengtas.
Sąlyginės nuomonės dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo1 19 str. 4 d. nuostatomis, įstaigos Viešųjų pirkimų
tarnybai pateikė visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ir šio įstatymo 85 straipsnio
6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų ataskaitas At-6, tačiau neteisingai nurodė bendrą sudarytų
sutarčių sumą ir pirkimų skaičių (Kelmės maţasis teatras, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų
jaunimo mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Uţvenčio vaikų-lopšelis darţelis, Liolių
socialinės globos namai).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo2 19 str. 4 d. nuostatų, įstaiga Viešųjų pirkimų tarnybai
nepateikė 2012 ir 2013 metų visų per kalendorinius metus atliktų maţos vertės pirkimų ataskaitų At-6
(Kelmės kultūros centras).
Įstaigų patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse3 ir kituose vidaus teisės aktuose
nėra reglamentuota viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir procedūros, prevencinė pirkimų ir pirkimo
sutarčių vykdymo kontrolė bei ją atliekantis asmuo, ką rekomenduoja 2011 m. gruodţio 30 d. VPT
direktoriaus įsakymu Nr.1S-204 patvirtintos ,,Viešųjų pirkimų gairės perkančiosios organizacijos
vadovui“ ir 2011 m. lapkričio 30 d. VPT direktoriaus įsakymas Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų
organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ (Kelmės
maţasis teatras, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos
gimnazija, Uţvenčio vaikų-lopšelis darţelis, Liolių socialinės globos namai, Kelmės kultūros centras,
Kelmės rajono savivaldybės administracija).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 d., įstaigos netvirtino planuojamų atlikti
einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų pirkimų planų ir iki kovo 15 dienos nepaskelbė Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje (Kelmės kultūros centras, Kelmės
„Kraţantės“ progimnazija, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Uţvenčio vaikų
lopšelis-darţelis).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 3 d. nuostatų, Įstaigose nebuvo paskirti pirkimų
organizatoriai (Kelmės kultūros centras, Liolių socialinės globos namai).
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1996-08-13 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Ten pat.
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2012-03-20 Kultūros centro direktoriaus įsakymas Nr.V-29; 2011-02-09 Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio direktoriaus
įsakymas Nr. V-27; 2011-02-25 Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. 79; 2010-10-28 Liolių
socialinės globos namų direktoriaus įsakymas Nr. V-121; 2012-09-13 Tytuvėnų jaunimo mokyklos direktoriaus įsakymas
Nr. V-28; 2011-02-15 Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-36; 2012-01-26 Kelmės maţojo teatro
vadovo įsakymas Nr.T12-20; 2012-11-28 administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1159.
2

Nesilaikydamas VPĮ ir patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 19 p. nuostatų,
įstaigos pirkimų organizatorius nepasirašė nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasiţadėjimo
(Kelmės maţasis teatras).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 d., įstaigos pasitvirtintų taisyklių
nepaskelbė šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tinklalapyje (Kelmės kultūros centras, Kelmės maţasis teatras, Kelmės „Kraţantės“
progimnazija, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis, Kelmės specialioji
mokykla).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatų, Įstaigose nėra paskirtų atsakingų
asmenų uţ pirkimo verčių skaičiavimą (Kelmės kultūros centras, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija,
Liolių socialinės globos namai, Kelmės specialioji mokykla, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Kelmės
maţasis teatras).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1 d straipsnio nuostatų, Įstaigos
nepatvirtino Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento (Liolių socialinės globos namai, Kelmės
specialioji mokykla, Kelmės kultūros centras, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnio nuostatų, Įstaigos neuţtikrino, kad prekių,
paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą
(neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai)
kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne maţiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės (Kelmės maţasis teatras, Kelmės kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo
mokykla, Kelmės specialioji mokykla).
Įstaigose prekių bei paslaugų pirkimo sutartys sudarytos, nesilaikant VPĮ 18 straipsnio 6 dalies
nuostatų:
2 p., nes nenurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų, jeigu įmanoma, – tikslių jų kiekių
(Kelmės specialioji mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai,
Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis, Kelmės kultūros centras, Kelmės maţasis teatras, Tytuvėnų jaunimo
mokykla);
3 p., nes nenurodo kainos arba kainodaros taisyklių, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką (Kelmės specialioji mokykla, Uţvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija, Liolių socialinės globos namai, Uţvenčio vaikų lopšelis-darţelis, Kelmės
kultūros centras, Tytuvėnų jaunimo mokykla);
8 p., nes ne visose neterminuotai pasirašytose sutartyse numatyta sutarties nutraukimo galimybė
(Kelmės specialioji mokykla, Liolių socialinės globos namai);
9 p. nes sutartys sudarytos neterminuotam laikui. Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3
metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Kelmės specialioji mokykla, Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija,
Liolių socialinės globos namai, Kelmės kultūros centras, Kelmės maţasis teatras, Tytuvėnų jaunimo
mokykla).
Nesilaikant VPĮ 3 straipsnio 2 d., kuri sako, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo
reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą
įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, Įstaigos sutartis sudarė, neatlikusios visų teisės aktais numatytų
pirkimo procedūrų (Kelmės specialioji mokykla; Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija; Uţvenčio
vaikų lopšelis-darţelis, Tytuvėnų jaunimo mokykla; Kelmės kultūros centras; Kelmės maţasis; Liolių
socialinės globos namai).
Sudarytos 2013-09-24 Prekių ir paslaugų pirkimo sutarties „Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos pastato šilumos įrenginių modernizavimo, eksploatacijos ir šilumos energijos
tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ Nr. 10 turinys atitinka Koncesijų įstatymo, o ne Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatas.

Nesilaikant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodţio 22 d. sprendimu
Nr. T-346 patvirtintos savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti
ir naudotis tvarkos reikalavimų, Įstaigos:
- panaudos sutarties neįregistravo Nekilnojamojo turto registre, gautų Ţalpių muziejaus patalpų
neapdraudė panaudos davėjo naudai, Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpos nėra teisiškai
įregistruotos ir priskirtos muziejaus veiklai (Kelmės krašto muziejus);
- mokyklos balanse esančių kiemo statinių (aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020005,
aikštelė prie mokyklos inventorinis Nr. 013020006) neuţregistravo Nekilnojamojo turto registre;
- perduodant turtą nebuvo uţtikrinta, kad perduotas turtas visam sutarties galiojimo laikui panaudos
davėjo naudai būtų apdraustas nuo draudţiamųjų įvykių, kaip numatyta Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje. Todėl nebuvo
uţtikrintas minėto įstatymo 81 straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės principo įgyvendinimas
(Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija).
- BĮ Tytuvėnų jaunimo mokykla naudojosi VšĮ Kelmės profesiniam rengimo centrui pagal
panaudos sutartį perduotu turtu, kuris įstaigai nebuvo išnuomotas, suteiktas naudotis panaudos
pagrindais ar kitu būdu perduotas. Nekilnojamojo turto registre uţregistruoti Įstaigos patikėjimo
teise valdomi pastatai, kurių paskirtis gydymo, tačiau naudojama socialinės globos paslaugoms
(Liolių socialinės globos namai). Neatlikta Įstaigos naudojamų ţemės sklypų, esančių pastatų
teritorijoje Nepriklausomybės g. 39, Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44 Lioliuose,
teisinė registracija, nesudarytos panaudos sutartys dėl ţemės naudojimo (Liolių socialinės globos
namai). Įstaiga 16,1 tūkst. Lt buvo panaudotos ne pagal paskirtį, nes nupirktos sandėliavimo
paslaugos iš VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro pagal 2012-02-14 sudarytą sutartį Nr.1, neturi
juridinio pagrindo (Socialinių paslaugų tarnyba).
Nesivadovaudama Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-08
įsakyme Nr. A-917 „Dėl duomenų pateikimo 2013 metų biudţetui sudaryti“ 6 punktu, kuriame
nurodyta, kad lėšų skaičiavimai ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui turi būti suderinti su
Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriumi, todėl negalėjome įsitikinti, kad asignavimai buvo
panaudoti teisėtai ir mokyklos tikslams, nes mokykla, nurašydama medţiagas (9,3 tūkst. Lt) remonto
darbams ūkio būdu neįvertino, ar jos faktiškai panaudotos ir ar jų kiekiai atitinka leidţiamas nurašyti
medţiagas ir jų kiekius (Kelmės specialioji mokykla).
BĮ Liolių socialinės globos namuose gyventojai maitinti, neprisilaikant LR sveikatos apsaugos
ministerijos rekomenduojamų maisto produktų paros normų. Nustatyti neatitikimai: Įstaigoje nėra
patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto asmens atsakingo uţ maitinimo organizavimą;
sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitinka kalkuliacinėse kortelėse įrašytos maisto produktų
normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba maţiau, arba daugiau; patiekalai gaminami, nesilaikant
kalkuliacinių kortelių, kai kuriems patiekalams iš viso nesudarytos kalkuliacinės kortelės;
patvirtintuose valgiaraščiuose nenumatyti priešpiečiai ir antra vakarienė, nors faktiškai gyventojai
maitinami; valgiaraščiai sudaromi, neatsiţvelgiant į rekomenduojamas suaugusiems paros energijos,
maistinių medţiagų, mineralinių medţiagų ir vitaminų normas.
Nesilaikant LR biudţetinių įstaigų, biudţeto sandaros įstatymų bei Kelmės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintų biudţetinių įstaigų pajamų uţ prekes ir paslaugas naudojimo taisyklių, BĮ Liolių
socialinės globos namuose vykdoma pagalbinio ţemės ūkio veikla.
Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais
teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
visais reikšmingais atţvilgiais 2013 metais savivaldybės lėšos ir turtas buvo valdomi, naudojami,
disponuojama jais teisėtai ir naudojami įstatymų nustatytiems tikslams.

Besąlyginė nuomonė dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos duomenų
Mūsų nuomone, Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų turto ataskaita visais reikšmingais
atţvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių
ataskaitų sudarymą.

Šios išvados sudėtinė dalis yra Kelmės rajono savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų biudţeto ir
finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita. Audito ataskaita skelbiama internetiniame tinklalapyje
www.kelme.lt.
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