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SANTRUMPOS IR SĄVOKOS
Audito ataskaitoje naudojamos santrumpos ir sąvokos:
NT – nekilnojamasis turtas: pastatai (tarp jų pastatai, priskirti nekilnojamosioms kultūros
vertybėms), patalpos ir jų dalys.
SNT – savivaldybės nuosavybės, patikėjimo teise ir kitais pagrindais valdomas
nekilnojamasis turtas: pastatai (tarp jų pastatai, priskirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms),
patalpos ir jų dalys.
Tvarkos aprašas – Jurbarko Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas patvirtintas 2014 m. lapkričio 27 d.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-338.
SNT valdymas – NT valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.
Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį ir ūkinį poveikį.
Turto naudojimas - naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti.
Disponavimas turtu – teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba
kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.
Turto patikėjimo teisė – savivaldybės įstaigos teisė savo nuostatuose, taip pat
savivaldybės įstaigų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka bei sąlygomis
valdyti, naudoti savivaldybės perduotą turtą ir disponuoti juo nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų
teisių bei interesų. Kiti juridiniai asmenys Savivaldybės jiems patikėjimo teise perduotą turtą valdo,
naudoja ir disponuoja juo tiek ir tokia tvarka bei sąlygomis, kaip nustatyta teisės aktuose ir turto
patikėjimo sutartyje.
Turto valdytojas – savivaldybės įstaiga ar organizacija ir teisės aktų nustatytais atvejais kiti
juridiniai asmenys, patikėjimo ar nuosavybės teise valdantys, naudojantys savivaldybės turtą ir
disponuojantys juo.
Turto panauda – teisė laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis turtu Savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka.
Turto nuoma – teisė laikinai valdyti ir naudotis turtu už užmokestį - nuomos mokestį
Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
SNT valdymo efektyvumas – sprendimai, susiję su SNT valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, grindžiami visuomeninės naudos (SNT turi būti valdomas, naudojamas ir
disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą), racionalumo (SNT
turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas) ir viešosios teisės (sandoriai
dėl SNT turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą savivaldybių turtu,
nustatytais atvejais ir būdais) principais.
NTR – nekilnojamojo turto kadastras ir registras.
Savivaldybė – Jurbarko rajono savivaldybė.
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SANTRAUKA
Audito svarba
Jurbarko rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausantis
nekilnojamasis turtas – tai priemonė savarankiškoms ir valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Savivaldybės turto savininko funkcijas įgyvendina Savivaldybės
taryba, kuri priima sprendimus dėl nekilnojamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo. Siekiant
tenkinti viešuosius interesus, savivaldybės valdomas turtas turi duoti naudą, turi būti tvarkomas
racionaliai, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomeninės naudos,
efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Sprendimais, susijusiais su turto valdymu,
naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei1.
Audito tikslas ir apimtis
Audito tikslas – įvertinti ar savivaldybės nekilnojamasis turtas valdomas efektyviai.
Audito objektas – Savivaldybės nuosavybės, patikėjimo teise ir kitais pagrindais valdomas
nekilnojamasis turtas: pastatai (tarp jų pastatai, priskirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms), patalpos
ir jų dalys (SNT) ir žemė po pastatais.
Audituojamas subjektas – Jurbarko rajono savivaldybė, jos institucijos ir įstaigos, valdančios
Savivaldybės nekilnojamąjį turtą.
Pagrindiniai audito klausimai:
1. Ar Savivaldybėje NT valdymas planuojamas siekiant tenkinti visuomenės interesus;
2. Ar Savivaldybės NT valdomas, naudojamas ir juo disponuojama laikantis turto valdymo principų;
3. Ar Savivaldybė turi informaciją apie valdomą NT.
4. Nekilnojamojo turto nuoma.
5. Nekilnojamojo turto panauda.
6. Žemės sklypai, formavimas, valdymas.
7. Bešeimininkio turto tvarkymas.
Audituojamas laikotarpis 2020 m., esant poreikiui ir palyginimui – kiti laikotarpiai.
Informacija rinkta, tikrinant Savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų, valdančių
Savivaldybės nekilnojamąjį turtą, pateiktus dokumentus, nagrinėjant teisės aktus, susijusius su
audituojamo subjekto veikla, betarpiškai peržiūrint nuomos ir panaudos sutartis. Audito metu įrodymai
rinkti vadovaujantis nuostata, kad subjektai pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų
dokumentų kopijos atitinka jų originalus. Jei prašomi pateikti dokumentai nepateikti, buvo laikoma, kad
jų nėra.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2 ir tarptautinius aukščiausiųjų audito
institucijų standartus (TAAIS)3.

1

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais), 9 str.
2
Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais).
3
3000 TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350
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ĮŽANGA
Savivaldybių turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo Savivaldybės taryba pagal Lietuvos
Respublikos Vietos savivaldos įstatymą – įgyvendindamos turto savininko funkcijas. Kitos savivaldybių
institucijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybių turtą valdo,
naudoja ir disponuoja juo įstatymuose ir Savivaldybės tarybos sprendimuose nustatyta tvarka.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą tvarko Savivaldybės viešojo
sektoriaus subjektai pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus
apskaitos tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai, gavę
patikėjimo teise valdyti ir kitais būdais įsigiję turtą, įtraukia jį į apskaitą.

Jurbarko rajono savivaldybės valdomas nekilnojamas turtas 2021 m. spalio 1 d.
duomenimis
1 lentelė
Nekilnojamo turto
rūšis
Negyvenamieji
pastatai
Žemė (sklypai)
Keliai

Kiekis vienetais

Plotas kv.m

Vertė tūkst. eurų

74

36 644

1 547,3

16
431

-

221,6
22 688,7

Negyvenamieji pastatai ir jų panaudojimo lygis 2020 m.
2 lentelė
Pagrindiniai rodikliai

Plotas kv.m

1.

Bendras plotas

36 644 kv.m

2.

Plotas, naudojamas savo veiklai

9 940 kv.m

3.

Suteiktas pagal panaudos sutartis

21 725 kv.m

4.

Išnuomotas

853 kv.m

5.

Įtrauktas į aukcionų sąrašą

14 165 kv.m

6.

Panaudojimo lygis (proc.)

61 proc.
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AUDITO REZULTATAI

Ar Savivaldybėje nekilnojamojo turto valdymas planuojamas siekiant tenkinti visuomenės
interesus?
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina Savivaldybės taryba4.
Savivaldybės turtas turi būti valdomas ir naudojamas siekiant tenkinti viešuosius interesus, duoti naudos
visuomenei.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 metais patvirtino Strateginio planavimo savivaldybėse
rekomendacijas5, (toliau – Rekomendacijos), kuriose pateikiami savivaldybių strateginio planavimo
dokumentų (toliau – strateginio planavimo dokumentai) sistema, struktūra, šių dokumentų rengimo ir
įgyvendinimo procesai, taip pat savivaldybės bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą
būdai.
Strateginį planavimą savivaldybėse reglamentuojantys teisės aktai numato, kad savivaldybės
strateginio planavimo dokumentus sudaro: savivaldybės strateginis plėtros planas, strateginis veiklos
planas, kuriuos tvirtina savivaldybės taryba; administracijos ir biudžetinių įstaigų veiklos planai.
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose visos NT valdymo kryptys turėtų būti
nukreiptos į paslaugų visuomenei teikimą, formuluojami tikslai ir uždaviniai – atitikti SNT valdymo
kryptis; turėtų būti nustatyti tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, leidžiantys įvertinti
tikslų pasiekimą.

Savivaldybės NT naudojamas savivaldybės funkcijoms vykdyti
Savivaldybių turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo savivaldybių institucijos,
įstaigos ir organizacijos, savivaldybių įmonės pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimuose
nustatyta tvarka. Savivaldybės NT gali būti perduotas tik toms savivaldybės institucijoms, savivaldybės
įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems juridiniams asmenims, kurie pagal įstatymą gali
vykdyti savivaldybių funkcijas6.
Vertintas Savivaldybės nuosavybės teise valdomas NT, jo perdavimas Savivaldybės įmonėms,
įstaigoms ir organizacijoms bei įforminimas pagal teisės aktų reikalavimus, taip pat ar NT naudojamas
savivaldybės funkcijoms vykdyti. Nenaudojamu turtu laikyta pastatai, patalpos ar jų dalys, kurie turto
apžiūros metu faktiškai buvo nenaudojami biudžetinių įstaigų funkcijų vykdymui bei nebuvo perduoti
kitiems asmenims panaudos ar nuomos pagrindais ir kurių naudojimo atžvilgiu nebuvo atliekami jokie
veiksmai.

4

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr.I-533(su vėlesniais pakeitimais), 48 str. 2 d.
Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 Nutarimu Nr.1435, 5,6
p.
6
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais), 28 str. 2, 3 d., 16 str. 4 d
5
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Konstatuotas faktas, kad visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis negyvenamųjų patalpų
plotas yra 36 644 kv.m., apskaitopmas teisingai, iš jų 9 940 kv.m. naudojamas savivaldybės funkcijoms
vykdyti, 21 725 kv.m perduotas panaudai. Nenaudojamo NT dalis sudaro 39 % audituoto turto, jo
plotas sudaro 14 165 kv.m – jis įrašytas į Savivaldybės viešame aukcione parduodamo turto sąrašą.
Išvada: visos Savivaldybės institucijos, Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos,
gavusios NT iš Savivaldybės patikėjimo teise, naudoja jį tik savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.
Sprendimų priėmimas dėl Savivaldybės funkcijoms nenaudojamo NT
NT gali būti pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Toks NT iš vienos
savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai,
organizacijai bei įstatyme nurodytiems asmenims gali būti perduodamas savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka7.
Audito metu vertinta, ar nereikalingas NT yra inventorizuotas8, apskaitomas apskaitoje,
įregistruotas viešuosiuose registruose9, apskaitos registruose ir kituose dokumentuose, kuriuose
apskaityti SNT eksploatacijos, remonto ir kiti kaštai, siekiant įsitikinti, ar kaštai gali būti priskirti
konkrečiam Savivaldybės funkcijoms vykdyti nenaudojamam SNT objektui.

Turto nuoma
Tvarkos apraše yra nurodytos pagrindinės turto nuomos sąlygos ir aplinkybės
1. Tarybos sprendimai dėl savivaldybės turto nuomos yra priimami:
1.1. dėl didesnės nei (1 500 Eur) likutinės vertės turto išnuomojimo;
1.2. dėl turto išnuomojimo ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui;
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl turto nuomos yra priimami:
2.1. dėl mažesnės nei (1 500 Eur) likutinės vertės turto išnuomojimo;
2.2. dėl turto išnuomojimo trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui.
3. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu.
4. Savivaldybės turtas nuomojamas viešo nuomos konkurso būdu, vadovaujantis Savivaldybės
tarybos patvirtintomis Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursų organizavimo
taisyklėmis.
5. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų
laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, kai įstatymai, tarptautinės sutartys ar
tarptautiniai susitarimai nustato kitaip, taip pat atvejus, kai savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas
išnuomojamas įgyvendinant savivaldybei svarbius ekonominius projektus, nuomos laikotarpį nustatant
atsižvelgus į projekto investicijų grąžą ir projekto veiklos pobūdį. Savivaldybės trumpalaikis
7

8

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 15 p.
Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 (su vėlesniais pakeitimais).

9

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais), 28 str. 2, 3 d., 16 str. 4 d
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materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo
siekiama užtikrinti efektyvią savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą.
Vertinta, kiek NT yra nuomojama ir kiek išsinuomota Savivaldybės funkcijų vykdymui,
nagrinėjome, ar išnuomotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir laikantis nuomos sutartyse nustatytų
turto nuomos terminų ir ar nėra neterminuotų sutarčių, ar pagrįstai NT išnuomotas.
Išvda: nustatyta, kad visas išnuomotas NT naudojamas pagal paskirtį Savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimuose nurodytus terminus.
Žemės sklypų po pastatais tvarkymas
Žemės įstatymas nustato, kad valstybinė žemė gali būti perduodama laikinai neatlygintinai
naudotis valstybės institucijoms, savivaldybėms, miškų urėdijai, kitoms iš valstybės ar savivaldybių
biudžetų išlaikomoms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais.10 Asmenys, kuriems statiniai perduoti patikėjimo teise,
panaudos ar nuomos pagrindais ar įsigyti jų nuosavybėn, privalo per 3 mėn. nuo turto perdavimo dienos
valstybinės žemės patikėtiniui pateikti prašymą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės
sklypą, kurio reikia šiems statiniams eksploatuoti10.Valstybinės žemės sklypai perduodami
neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti.
Nagrinėjome, ar sudarytos visų žemės sklypų, kurie yra reikalingi eksploatuoti SNT, panaudos sutartys,
apibrėžtos visų žemės sklypų, ant kurių stovi pastatai, ribos11, Valstybinės žemės patikėtiniui –
Nacionalinei žemės tarnybai (toliau – NŽT) pateiktas prašymas perduoti neatlygintinai naudotis visais
valstybinės žemės sklypais12.
Audito metu vertinome, ar laiku ir pakankamais kiekiais yra formuojami žemės sklypai ir
sudarytos panaudos sutartys. Nustatėme, kad 2020 m. buvo faktiškai suformuota 81 sklypas.

Suformuoti žemės sklypai 2019 – 2021 m.
3 lentelė

Žemės sklypai
(vnt.)

2019 m.

2020m.

Per 2021 m. 8 mėn

Iš viso

56

81

44

181

10

Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 (2009-06-10
nutarimo Nr. 629 redakcija su vėlesniais pakeitimais, 5 ir 10 p.
11
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais), 14 str.
12
Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr.
1428 (su vėlesniais pakeitimais).
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Išvada: atlikus procedūras ir specialisto paklausimą konstatuota, kad po savivaldybės valdomais
pastatais yra suformuoti žemės sklypai.

Panaudos pagrindais perduoto Savivaldybės NT naudojimas

Panaudos gavėjai ir sąlygos pasirašyti sutartį su jais yra įteisinti Tvarkos apraše.

Pagrindinės šio dokumento nuostatos:
1. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti
ir naudoti šioje tvarkoje nustatyta tvarka šiems subjektams:
1.1. biudžetinėms įstaigoms;
1.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms – mokykloms;
1.3. asociacijoms (tik šio aprašo 17 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
1.4. labdaros ir paramos fondams (tik šios tvarkos 17 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
1.5. viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą kompleksinę
pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios naudos
nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;
1.6. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos
Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos
šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų
įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos
įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
2. Savivaldybės Taryba priima sprendimus:
2.1. dėl nekilnojamojo turto perdavimo ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
2.2. dėl ilgalaikio materialiojo turto, kurio vieneto vertė didesnė nei 1 500 Eur, perdavimo;
2.3. dėl turto perdavimo ne iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms ilgesniam kaip 30
dienų laikotarpiui;
3. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymus:
3.1. dėl turto perdavimo trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
3.2. dėl turto, kurio vieneto vertė mažesnė nei 1 500 Eur perdavimo.
4 Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo
turto naudojimo paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar
statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo
išlaidas ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos. Panaudos davėjas privalo nutraukti
panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės
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turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti panaudos sutartį, jeigu
panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio
kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal
panaudos sutartį perduotą turtą, už turto pagerinimą neatlyginama.
5. Nekilnojamojo turto panaudos teisę ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui panaudos gavėjas
įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį – išregistruoja.
6. Panaudos gavėjas privalo per 2 mėnesius nuo turto perdavimo dienos apdrausti nuo
draudiminių įvykių panaudos pagrindais perduotą ilgalaikį materialųjį turtą turto savininko naudai ir
pristatyti turto valdytojui draudimo įstaigos išduoto poliso kopiją.
7. Jei panaudos gavėjas turtą naudoja ne pagal paskirtį ar ilgiau kaip 6 mėnesius nuo sprendimo
perduoti turtą panaudos pagrindais priėmimo nepradeda vykdyti jame nurodytos veiklos, turto valdytojo
atstovas, pasirašęs turto panaudos sutartį, privalo vieną kartą raštu įspėti panaudos gavėją (parašyti
įspėjamąjį raštą bei surašyti aktą), o šiam neįvykdžius reikalavimų – sutartį nutraukti. Sprendimą dėl
panaudos sutarties nutraukimo priima turto valdytojas.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas apibrėžia turto
perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gavėjus, jų pareigas ir
apribojimus. Tvarkos aprašo VII skyriuje „Savivaldybės turto panauda“ ir VIII skyriuje ,,Panaudos
pagrindais perduoto ilgalaikio materialiojo turto kontrolė“ numatyta, kas gali būti panaudos gavėjai,
patvirtino panaudos sutarties pavyzdinę formą ir nustatė reikalavimus šiais pagrindais perduoto turto
kontrolei13.
Audito metu vertinome, ar:
1. Visas panaudos pagrindais perduotas NT tik tiems asmenims, kurie turi teisę tokiu būdu gauti
turtą.
2. Visos panaudos sutartys atitinka savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.
3. Visi panaudos gavėjai apdraudė NT ir jį naudoja pagal paskirtį.
Audito metu atrankos būdu peržiūrėtos ir vertintos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
sudarytas panaudos sutartys. Įvertinus sudarytas panaudos sutartis, subjektų, kuriems savivaldybės
nekilnojamasis turtas pagal panaudą negalėjo būti perduotas, nenustatėme. Dėl visų pagal panaudą
perduodamų turto vienetų sprendimai buvo priimti savivaldybės Taryboje.
Išvada: visi panaudos gavėjai gautą turtą naudoja pagal paskirtį, tačiau panaudai gautas
turtas nėra apdraustas, kaip to reikalauja tvarkos aprašas.
Pastebėjimas: tvarkos aprašo 26 punktas nustato panaudos gavėjo prievolę: jei turtas
perduodamas panaudai ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui, tai panaudos gavėjas privalo turtą
įregistruoti nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį - išregistruoja. Konstatuotina kad
šios prievolės atlikimo kontrolė yra nepakankama, todėl yra rizika, kad ne visas panaudai
suteiktas turtas bus užregistruotas nekilnojamojo turto registre.
Tvarkos aprašas numato kad Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal
panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti
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nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą,
apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos.
Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios
buvo perduotas savivaldybės turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali
nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti
nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto
remontą. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už turto pagerinimą
neatlyginama.
Pastebėjimas: patvirtintose pavyzdinėse nuomos sutartyse yra punktai kuriuose
nuomotojas įpareigoja nuomininką esant būtinumai atlikti reikiamą patalpų remontą nėra
pakankamai kontroliuojami, kadangi neatliekama patikra dėl patalpų stovio (remonto), kurį
turėtų atlikti nuomininkas, todėl yra rizika, kad patalpos po daugelio metų ekslpoatacijos gali
prarasti dalį savo vertės t.y. daugelį metų būti neremontuojamos.

Bešeimininkis turtas
Audito metu vertinta, ar Savivaldybės administracija sudaro statinių, kurie neturi savininkų (ar
kurių savininkai nežinomi) sąrašus bei atlieka teisės aktais nustatytus veiksmus (privalomas procedūras)
dėl jų pripažinimo bešeimininkiais, ar priimami tolimesni sprendimai dėl NT pripažinto bešeimininkiais
turtu.
Konstatuota kad Savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus
atsakinga darbuotoja vadovaujasi Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto
turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir
pripažinimo atliekomis taisyklėmis14.
2018-2021 m. I pusm. duomenimis į Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančio NT,
neturinčio savininko (ar kurio savininkai nežinomi), sąrašą buvo įtraukta 117 vnt.
Sąrašas pridedamas su nurodytais atliktais darbais (Priedas Nr.10). Pastebėjimas pastatų
tvarkymui nugriovimui yra skiriamos lėšos pagal pateiktus dokumentus, tačiau konstatuotina kad lėšų
bešeimininkio turto tvarkymui yra skiriama nepakankamai. Pagal buhalterijos pateiktus duomenis lėšų
skyrimas beššeimininkiam turtui tvarkyti nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje.

Bešeimininkių pastatų tvarkymui skirta lėšų per 2017–2020 m. laikotarpį
4. lentelė
Metai
Gauta suma (Eur)

2017
43 845 (ES lėšos)

2018
8760

2019
0

2020
10 000

2021(9mėn.)
0

Audito metu buvo analizuoja ar tarp bešeimininkio turto griautinų pastatų nėra statinių, kurie keltų
grėsmę žmogaus sveikatai ar net gyvybei. Konstatuota faktas, kad tokių bešeimininkių statinių įtrauktų į
14

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634
„Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių
perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“.
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Savivaldybės sąrašą nėra.

Nuomonė: bešeimininkio turto tvarkymui lėšų skiriama nepapankamai, todėl jų
tvarkymo darbai nėra tokie spartūs, kaip norima.

Kelių valdymas apskaita ir kontrolė
Siekiant efektyviai valdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, ir
priimti racionalius sprendimus dėl šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, savivaldybė turi
turėti patikimą informaciją apie šį turtą. Duomenų trūkumas ar nepakankami, netikslūs duomenys
trukdo priimti teisingus sprendimus. Pagrindinis šaltinis tokiai informacijai yra savivaldybės apskaitoje
registruotas nekilnojamasis turtas, kuris turi atitikti viešuosiuose registruose esančią informaciją.
Audito metu nagrinėjome, ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas keliai yra apskaitytas apskaitos registruose ir ar yra įregistruotas viešuosiuose registruose.

Keliai kurie įtraukti į apskaitos registrus 2019-2021 m. 8 mėn kiekis ir vertė
5 lentelė
1.
2.
3.

Metai
Kiekis (vnt)
Vertė (tūkst. Eur)

2019
15
470,9

2020
97
4 389,7

2021-09-01
64
2 844,6

Kad keliai būtų įtraukti į Savivaldybės apskaitą ir taptų neatskiriamu nekilnojamojo turto dalimi
Infrastruktūros ir turto skyrius organizuoja viešajį paslaugos pirkimą, kuriame įtraukiami geodezininkai
ir matininkai. Jie paruošia kadastrines kelių bylas, kurias derina su registrų centru. Suderintos bylos
atiduodamos Savivaldybei. Savivaldybės administracijos direktorius išleidžia įsakymą, kuriame
nurodoma į apskaitą įtraukti kelius, nurodytus įsakyme. Vadovaujantis minėtu direktoriaus įsakymu,
apskaitos darbuotoja minėtus kelius su jų nustatyta verte įtraukia į apskaitos registrus.
Audito metu buvo vykdomas apskaitos dokumentų ir įsakymų testavimas.
Išvada: Atlikus detaliuosius testus neatitikimų apskaitos dokumentuose, apskaitant kelius,
nenustatyta.
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Rekomendacijos
1. Rengiant strateginius planus daugiau dėmesio skirti nekilnojamojo turto valdymui ir jo
panaudojimo perpektyvoms.
Administruojant panaudos sutartis:
1. Atsakingiau vykdyti NT panaudos sutarčių kontrolę.
2. Kontroliuoti, kad panaudos gavėjas per nustatytą terminą nuo sutarties pasirašymo įstatymų nustatyta
tvarka įregistruotų sutartį nekilnojamojo turto registre.
3. Kontroliuoti, kad panaudos gavėjas per nustatytą terminą apdraustų gautą panaudai nekilnojamajį
turtą.

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Jakštys

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėja

Jolanta Šeflerienė
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