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KupiSkis
Kupi5kio rajono savivaldybds merui
Kupi5kio raj ono savivaldybes tarybai
Kupi Skio raj ono savivaldybe s admini stracij
direktoriui

o

s

Nr. K3 ,,Del Kupi5kio

rajono

savivaldyb es 2017 metq konsoliduotqjq ataskaitq rinkinio, savivaldybes biudZeto vykdymo

ir turto

I5nagrinejusi 2018 m. liepos 16 d. audito ataskait4

naudojimo",

Iustatau:
Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktorius paLeide Lietuvos Respublikos

Valstybes tarnybos istatymo 15 straipsnio

1 dalies 7 punkto

reikalavimus, nes Savivaldybes

kontrolieriui nepateike konsoliduoqjq finansiniq ataskaitq rinkinio audito metu pra5omq duomenq
del darbo uZmokesdio priemokq ir priedq i5moketq pagal darbuotojq pareigybes ir pavardes.
Savo veiksmais Savivaldybes administracija nuslepe nuo Savivaldybes kontrolieriaus
informacij4 ir trukde kokybiskai atlikti audito proceduras pagal Valstybes kontrolieriaus patvirtint4

Savivaldybes biudZetine !staiga
Vltauto g.2, LT -401 I 5 KuPi5kis

Tel. (8 459) 35504
Faks. (8 459) 35510
El. pa5tas kontroliere@kupiskis. lt
http

://www.kupiskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridiniq asmenq registre
Kodas 288681 130

metodik4 bei Tarptautinius audito standartus. Del Savivaldybes administracijos duomenq neteikimo
Savivaldybes kontrolierius negalejo tinkamai atlikti savo funkcijq, numatytq Lietuvos Respublikos

Vietos savivaldos istatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punkt4 teikti Savivaldybes tarybai i5vad4 del
pateikto tvirtinti Savivaldybes konsoliduotqjq ataskaitq rinkinio, savivaldybes biudZeto ir turto
naudojimo.
Savivaldybes kontrolierius nustate, kad 2016 metais Savivaldybes administracijoje buvo

priskaidiuota ir iSmoketa ivairiq priedq ir priemokq 238,6 tukst. Eur.2017 metais i5mokamq priedq
ir priemokq suma i5augo iki 301,29 tukst. Eur.

Savivaldybds kontrolierius

buvo apribotas pareikiti nuomong dil

Savivaldybis

administraciios Biudieto iSlaidry sqmatos 2017 m- gruodiio 31 d. ataskaitos durbo ulmokesiio ir
socialinio draudimo srities (iilaidry ekonominis ktasiJikacijos kodas 2.1.) nurodytty iilaidtp dydiio

-

1

mln.

556,98

tfrkst, Eur.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymo 27 straipsnio 9 dalies l1 ir
14 punktu, n u s p r e n d Z i u:

1. Nurodyti Kupi5kio rajono savivaldybes merui ir

Savivaldybes administracijos

direktoriui sprendimo destomoje dalyje iSdest1t4 reik5ming4 teises akto paZeidim4.

2.

{pareigoti Kupi5kio rajono savivaldybes taryb4 lstatymq nustatyta tvarka paLeidimq
padariusiam Savivaldybes administracijos direktoriui skirti tamybing nuobaud4
$agal Valstybes
tamybos istatymo 29 straipsnio

3

dalies

4

punkt4

-

atleidim4 i5 darbo uZ Siurk5tu tarnybini

pazeidim4).

3.

Nustatlti Kupi5kio rajono Savivaldybes tarybai 70 kalendoriniq dienq sprendimo

ivykdymo termin4

ir 5 kalendoriniq

dienq informacijos apie sprendime nurodyto ipareigojimo
ivykdym4 pateikim4 Kupi5kio rajono savivaldybes kontrolieriui termin4, skaidiuojant nuo jo
jvykdymo.
Sprendimas siundiamas Kupi5kio rajono savivaldybds merui, Kupi5kio rajono savivaldybes
administracijos direktoriui, Kupi5kio rajono savivaldybes tarybai, Lietuvos Respublikos Valstybes

kontrolei, Lietuvos Respublikos Savivaldybiq asoci acljai, Lietuvos Respublikos Seimo Audito
komitetui, Lietuvos Respublikos vyriausybes atstovui paneveZio apskrityje.

Savivaldybes kontroliere

Vilm4 MaZeikiene

