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Įvadas
Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra įstaiga,
prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Palangos
miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba atlieka auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo
subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Bendras finansinių auditų tikslas –
pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo, veiklos
auditų – įvertinti, ar audituojamas subjektas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoja turimus
išteklius, pateikti rekomendacijas paslaugų kokybei gerinti ar išlaidoms mažinti, veiklos efektyvumui
ir rezultatyvumui didinti. Be to, atliekant auditus, taip pat siekiama kuo anksčiau atskleisti
nukrypimus nuo priimtų standartų, imtis priemonių, kurios ateityje užkirstų kelią pažeidimams arba
bent sumažintų jų atsiradimo galimybę.
Ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9
d. 15 p., Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 226 p., Tarnybos veiklos nuostatų 11.14 p.
nuostatas. Ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai ir skelbiama interneto svetainėje www.palanga.lt,
kur su ataskaita gali susipažinti Savivaldybės bendruomenė.
Ataskaitoje pateikiami Tarnybos 2020 metų veiklos rezultatai, įgyvendinant teisės
aktais nustatytas funkcijas, atliekant išorės auditus, teikiant išvadas ir rekomendacijas.

Pagrindinė Tarnybos 2020 metų veikla
Atlikti auditai
• Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo vertinimas
• Savivaldybės administracijos 2019 metų ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo vertinimas
• Palangos sporto centro 2019 metų ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo vertinimas
• SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
teisingumo vertinimas

Pateiktos auditoriaus nuomonės
• 5 besąlyginės, kai neturėjome reikšmingų pastabų
• 2 sąlyginės, kai nustatėme reikšmingus duomenų iškraipymus ataskaitose

Pateiktos išvados
• Dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių
• Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo finansinio pagrįstumo

Pradėti auditai
• Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo vertinimas

Pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos
• Atlikus auditus pateiktos 22 rekomendacijos

Vykdyta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena
• Rekomendacijų įgyvendinimas siekia 83,3 proc.

4

Metų siekiai
Atlikdami išorės auditus, įvardindami jų metu nustatytas klaidas, neatitikimus ir teisės
aktų nesilaikymo atvejus bei teikdami rekomendacijas, siekiame prisidėti prie Savivaldybės veiklos
gerinimo – racionalaus asignavimų planavimo, efektyvaus, racionalaus ir skaidraus jų panaudojimo,
geresnio Savivaldybės biudžeto vykdymo, informatyvios, sąžiningos bei atsakingos finansų ir turto
valdymo sistemos kūrimo. Siekiame, kad įdiegta finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistema
Savivaldybėje būtų efektyvi, duomenys joje būtų teisingi, tinkami ir naudingi, sudarant
Savivaldybės strateginius planus, vykdant jų įgyvendinimo priežiūrą, efektyviai įgyvendinant
metinio veiklos plano priemones, strateginio veiklos plano ir Savivaldybės biudžeto keitimo
procedūras, priimant kitus valdymo sprendimus.
Didindami Tarnybos veiklos rezultatų poveikį, siekiame skatinti rezultatyvesnius ir
efektyvesnius viešojo sektoriaus įstaigų veiklos procesus, Savivaldybės biudžeto lėšų taupymą ir
efektyviai veikiančią vidaus kontrolės sistemą. Taip pat pastebime, kad Tarnybos teiktų
rekomendacijų įgyvendinimas, audito poveikis ir pažanga galima tik esant glaudžiam
bendradarbiavimui bei audituojamo subjekto supratimui ir siekiui tinkamai, vadovaujantis teisės
aktų nuostatomis, valdyti lėšas ir turtą, tvarkyti biudžeto ir finansinę apskaitą, teikti išsamias ir
teisingas ataskaitas ne tik Savivaldybės administracijai, Tarybai, bet ir visuomenei.
Atsižvelgdami į tai, kad Covid-19 pandemija iš esmės pakeitė darbo, bendravimo,
keitimosi informacija įpročius, siekiame prisidėti prie Savivaldybės informacinės sistemos veikimo
gerinimo – patogesnio duomenų ir dokumentų tvarkymo, perdavimo, bendravimo nuotoliniu būdu,
tinkamos techninės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimo, pakankamų informacinės
sistemos kontrolės priemonių diegimo, kurios užtikrintų tinkamą kompiuterizuotų taikomųjų
programų plėtrą ir priežiūrą, taikomųjų programų, duomenų bylų ir kompiuterinių operacijų
vientisumą.

Veiklos organizavimas
Veiklos prioritetai
Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais. Tarnybos misija – kurti naudą visuomenei, padedant Savivaldybei
išmintingai valdyti jos finansus ir turtą.

Vizija

Pažangi,
profesionali,
atvira ir
patarianti įstaiga

Tikslas
Didinti
savivaldoje
viešojo
sektoriaus
efektyvumą ir jo
kuriamą naudą
visuomenei

Vertybės
Kompetencija – esame savo srities profesionalai, darbą
atliekame kokybiškai, sąžiningai, atsakingai, skatiname
kūrybiškumą, siekiame tobulėti, esame žingeidūs ir
novatoriški
Bendradarbiavimas – veikiame išvien dėl bendro
tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir
geranoriškai padedame vieni kitiems
Atsakingumas – esame atsakingi už savo darbus,
sprendimus ir siūlymus, dirbame taip, kad galėtume
didžiuotis Tarnyba ir jos veikla
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Pagrindinės veiklos vykdymas
Tarnybos veiklą reglamentuoja Vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto
sandaros, Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatos. Tarnyba atlieka išorės
auditus, vadovaudamasi Valstybinio audito reikalavimais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito
institucijų standartais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis.
Tarnybos darbas ir teisės aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimas organizuojamas
vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus parengtu ir su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu
suderintu veiklos planu. Tarnybos veikla planuojama ir organizuojama atsižvelgiant į įstatymais
nustatytas veiklos sritis bei veiklos prioritetus, taip pat į esamą Tarnybos darbuotojų skaičių.
Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą vykdo Valstybės kontrolė.
Visos Tarnybos atliktų auditų ataskaitos ir išvados buvo pateiktos Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituojamiems subjektams. Atliktų auditų rezultatai
buvo apsvarstyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete.
Audituojamiems subjektams pateiktos rekomendacijos dėl klaidų ištaisymo ar veiklos
tobulinimo įgyvendinamos su audituojamais subjektais suderintais terminais. Siekiant kuo didesnio
Tarnybos veiklos veiksmingumo, stebint ir stiprinant audito poveikį, atskaitingumą už veiklos
rezultatus, Tarnyba nuolat vykdo audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Atliekamų auditų
poveikiui didinti ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo efektyvumui svarią reikšmę turėjo
Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto dėmesys Tarnybos atliekamiems auditams, organizuojami
pasitarimai su audituojamų subjektų vadovybe ir atsakingais darbuotojais, kurių metu buvo
išklausoma informacija apie jau įgyvendintas rekomendacijas, aptariami konkretūs numatomi
veiksmai dar neįvykdytų rekomendacijų įgyvendinimui, peržiūrimi įvykdymo terminai. Informacija
apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikiama šios ataskaitos 1 priede.
Tarnyba, vykdydama veiklą, prisideda prie Savivaldybės Bendrosios programos
įgyvendinimo ir siekia bendro tikslo – sklandi Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų veikla. Tarnybos
veiklos užtikrinimui patvirtinta 76,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota – 67,5 tūkst.
Eur.
Pažymime, kad Tarnybai teisės aktais nustatyti ir veiklos plane numatyti darbai 2020
metais buvo atlikti su mažesniais žmogiškaisiais ištekliais, nei patvirtintas Tarnybos darbuotojų
skaičius. Pirmus du mėnesius dirbo tik 1 valstybės tarnautojas (vyriausiasis specialistas), nuo kovo
mėnesio pradėjo dirbti Savivaldybės kontrolierius ir iki metų pabaigos Tarnyboje dirbo 2 valstybės
tarnautojai. Tarnybos struktūroje patvirtinti 3 darbuotojai, todėl numatoma skelbti konkursą laisvai
pareigybei užimti.

Bendrųjų funkcijų vykdymas
Tarnyba, kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga, be teisės aktais jai deleguotų išorės
audito vykdymo funkcijų, vykdė bendrąsias biudžetinės įstaigos funkcijas – veiklos planavimo,
vidaus dokumentų tvarkymo, viešųjų pirkimų vykdymo, personalo valdymo, valstybės tarnautojų
mokymo, jų tarnybinės veiklos vertinimo ir kitas. Vidaus administravimo veikla buvo
organizuojama ir kontroliuojama leidžiant Savivaldybės kontrolieriaus įsakymus, pavedimus atlikti
auditą ar kitas užduotis.
Per 2020 metus atnaujinome Tarnybos veiklos vykdymui būtiną kompiuterinę įrangą,
kuri yra funkcionali tiek dirbant įprastinėje darbo vietoje, tiek dirbant nuotoliniu būdu, todėl galime
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užtikrinti nenutrūkstamą Tarnybos veiklos vykdymą ir esant apribojimams Vyriausybės nustatyto
karantino metu.
Nuolat keičiantis teisės aktams, augant reikalavimams Tarnybos vykdomų funkcijų
kokybei, didėjant asmeninei atsakomybei už jų įgyvendinimą, labai svarbu išlaikyti ne tik aukštą
tarnautojų kompetenciją, bet ir nuolat atnaujinti teorines žinias bei tobulinti praktinius įgūdžius.
Todėl Tarnybos darbuotojų mokymams skiriamas nemažas dėmesys – 2020 metais buvo išklausyti
aštuoneri mokymai tokiomis temomis, kaip turto valdymas, metinės finansinės atskaitomybės
sudarymas, privačių interesų deklaravimas, vidaus kontrolės politikos viešajame sektoriuje diegimas,
tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija, vertinimo metodikos taikymas viešajame
sektoriuje, pridėtinės vertės kūrimas per bendradarbiavimą ir kt. Iš viso per metus darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui panaudoti 535 eurai, tai sudaro 0,87 proc. Tarnybos darbo užmokesčio
fondo.
Tarnyba, veiklą grįsdama viešumo principu ir siekdama sudaryti sąlygas visuomenei
gauti visą viešą informaciją apie savo veiklą, skelbia ją interneto svetainės www.palanga.lt Tarnybos
skiltyje. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu, čia talpinamos
atliktų auditų ataskaitos ir išvados, metiniai veiklos planai ir kita svarbi informacija.

Atlikti auditai
Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas
Audituojamą Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
grupę sudarė Savivaldybės administracija, Savivaldybės iždas, 26 biudžetinės įstaigos, 4
kontroliuojamos viešosios įstaigos. Audito apimtis – 116 552,7 tūkst. Eur finansinės būklės
ataskaitoje nurodyto turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likučio.
Pateikėme sąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, nes
nustatėme reikšmingus duomenų iškraipymus, įskaitant sumas, kurių teisingumo negalėjome
patvirtinti. Neatitikimus lėmė reikšmingos klaidos žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo
sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose, nes: dalis kelių ir gatvių savivaldybėje apskaityta
simboline verte ir netinkamai inventorizuota (19 741,5 tūkst. Eur); baigtų statybos darbų vertė (7
173,5 tūkst. Eur) dėl nesutvarkytos statybų dokumentacijos metų pabaigoje neiškelta iš nebaigtos
statybos ir esminio pagerinimo darbų į pastatų bei infrastruktūros ir kitų statinių grupę ir jiems
neskaičiuotas nusidėvėjimas.
Mūsų pateiktos rekomendacijos šiuo metu yra vykdomos, daugumos rekomendacijų
įvykdymo terminas dar nėra suėjęs.
Audituotos Savivaldybės piniginės lėšos – 30 464,9 tūkst. Eur, kurias sudarė biudžeto
pajamos (27 968,3 tūkst. Eur), metų pradžios likutis (1 481,2 tūkst. Eur), ilgalaikės paskolos (600,0
tūkst. Eur), viršplaninės pajamos (415,4 tūkst. Eur). Savivaldybės biudžeto asignavimai 27 968,3
tūkst. Eur buvo paskirstyti 11 biudžeto programų vykdyti. Savivaldybės 2019 metų konsoliduotas
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas iš Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės 26
biudžetinių įstaigų ataskaitų.
Pateikėme besąlyginę nuomonę konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio,
nes rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Savivaldybės administracijos 2019 metų ataskaitų rinkinio auditas
Reikšmingų neatitikimų Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinyje nenustatėme.
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Savivaldybės administracijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje nustatėme
duomenų iškraipymų, kurių visuma turi reikšmingą įtaką šio rinkinio duomenų teisingumui.
Finansinių ataskaitų rinkinys neparodo teisingos Savivaldybės administracijos turto, finansavimo
sumų, finansavimo pajamų ir sąnaudų vertės, nes:
- dalis kelių ir gatvių įvertinta 1 euro verte ir jiems neskaičiuojamas nusidėvėjimas;
- dėl nebaigtos tvarkyti dokumentacijos, statybos ir kapitalinio remonto darbų vertė
metų pabaigoje neiškelta iš nebaigtos statybos į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto sąskaitas ir
šiems objektams neskaičiuojamas nusidėvėjimas, apskaitoje neužregistruota 14 poilsio pastatų.
Pateikėme sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio, nes finansinės būklės
ataskaitoje 2019-12-31 nurodyto ilgalaikio materialiojo turto (pastatų – 16 704,7 tūkst. Eur,
infrastruktūros ir kitų statinių – 30323,7 tūkst. Eur) vertė bei jų finansavimo sumų vertė nėra tiksli.
Nebaigtos statybos straipsnyje apskaitomi objektai, kurių statybos darbai yra atlikti, tačiau turtas
nebuvo perkeltas į atitinkamus ilgalaikio materialiojo turto straipsnius, padidinant jų vertę,
neįvertinti turto (projektų) nuvertėjimo požymiai, todėl negalima patvirtinti, kad nebaigtos statybos
(14 488,9 tūkst. Eur) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra tikras ir teisingas, Veiklos rezultatų
ataskaitoje 2019-12-31 nurodytos nusidėvėjimo ir amortizacijos (875,9 tūkst. Eur) bei finansavimo
pajamų sumos nėra teisingos.
Taip pat nustatėme, kad nėra užtikrintas teisėtas Savivaldybės nekilnojamojo turto
valdymas, sudarant sandorius dėl turto teisės aktų nustatytais atvejais ir būdais; atliekant turto ir
įsipareigojimų inventorizaciją, nesivadovauta Inventorizacijos
taisyklėmis,
neatliktas
inventorizacijos rezultatų apibendrinimas ir nepateikti rezultatai; ne visos sumos už aplinkos
tvarkymo darbus, viršijančius susitarimuose numatytas apimtis, buvo tinkamai dokumentuotos.
Vertiname Savivaldybės administracijos pastangas ištaisyti nustatytas klaidas ir įvykdyti
pateiktas rekomendacijas. Rekomendacijų, kurių terminas suėjęs, vykdymas siekia 85,7 proc.
Daugiau informacijos ataskaitos 1 priede.

Palangos sporto centro 2019 metų ataskaitų rinkinio auditas
Sporto centro 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio reikšmingų duomenų
iškraipymų nenustatėme, įstaigos parengtos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. Finansinių ataskaitų
rinkinio reikšmingų duomenų iškraipymų nenustatėme.

Šventosios jūrų uosto direkcijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditas
Pajamų srityje vertinta: pajamų pripažinimas, įvertinimas ir su jomis susijusių gautinų
sumų registravimas. Sąnaudų ir įsipareigojimų srityje vertinta: sąnaudų pripažinimas ir
registravimas, su jomis susijusių įsipareigojimų ir piniginių lėšų registravimas laiku, teisinga verte,
atitinkančia pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas sumas.
Šventosios jūrų uosto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų reikšmingų
iškraipymų nenustatėme.

Atliekami auditai
Ataskaitinio laikotarpio trečią ketvirtį pradėtas Savivaldybės 2020 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas. Apie pradėtą auditą informuoti Savivaldybės vadovai.
Vadovaujantis tarptautiniais audito standartais, audito metodikomis, Tarnybos tvarkomis, auditas
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pradėtas planavimo etapu, kurio metu analizuojami audituojamų subjektų veiklą reglamentuojantys
teisės aktai, aplinka, veiklos pokyčiai, audituojamų metų tarpinės biudžeto vykdymo ir finansinės
ataskaitos, vertinamos ankstesniais laikotarpiais teiktos rekomendacijos, nustatomos rizikos ir
svarbiausios audituojamos sritys.

Pateiktos išvados dėl skolinimosi galimybių
Per 2020 metus pateikėme 2 išvadas dėl skolinimosi galimybių:

Dėl
ilgalaikės
paskolos ir
lizingo

• Išvada – administracija gali imti 846,0 tūkst. eurų dydžio ilgalaikę
paskolą investicijų projektui finansuoti ir prisiimti 72,0 tūkst. eurų
įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis
• Paskirtis. Ilgalaikė paskola – investicijų projektui finansuoti (Šventosios
seniūnijos viešųjų erdvių (aikščių) įrengimui); išperkamoji nuoma –
įsigyti transporto priemonę už 36,0 tūkst. eurų bei vejos pjovimo
traktorių už 36,0 tūkst. eurų

Dėl
trumpalaikės
paskolos
finansinio
pagrįstumo

• Išvada – Savivaldybė pagrįstai tikisi, kad 2020 metų antrame–trečiame
ketvirčiuose funkcijoms vykdyti trūks 1 700 tūkst. eurų apyvartinių
lėšų, todėl yra pagrindas kreiptis į Finansų ministeriją dėl trumpalaikės
paskolos gavimo

Tarnybos veiklos kryptys
Sieksime aukštos darbų kokybės ir kuriamų rezultatų poveikio didinimo, profesinės
kompetencijos kėlimo, kad veikla būtų efektyvi ir orientuota į rezultatus. Vykdydami Tarnybos
veiklą, bendradarbiausime su Valstybės kontrole, kolegomis, kursime konstruktyvų ryšį su
Savivaldybės vadovais, audituojamais subjektais, kelsime kvalifikaciją kvalifikuotų specialistų
organizuojamuose mokymuose, stiprinsime Tarnybos autoritetą.

Savivaldybės kontrolierė

Kristina Nikartienė
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Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

2020 metais teiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimas

I

Vykdomų

Įvykdytų

Pateiktų

Audito subjektas (objektas)

Rekomendacijų,
kurių įgyvendinimo
laikas numatytas iki
2021-01-31,
skaičius

Vykdomų ar neįvykdytų rekomendacijų
trumpas apibudinimas, komentarai

Savivaldybės administracijos 2019 metų ataskaitų rinkinio duomenų vertinimas
Savivaldybės administracija
7
5
2
1. Sugrąžinti valstybės tarnautojams
neteisingai išskaičiuoto gyventojų pajamų
mokesčio sumas.
Buhalterijos darbuotojai informavo asmenis
apie klaidingai priskaičiuotą Gyventojų
pajamų mokestį ir išsiuntė pažymas su
tiksliomis sumomis.
2. Priimti sprendimus dėl Klaipėdos pl. 67
esančių administracinių patalpų bei Medvalakio
g. 4 esančių pastatų teisėto naudojimo.
Dėl pastato Klaipėdos pl. 67, Palangoje –
nuomininkas nuo 2020-12-01 nutraukė
veiklą šiame pastate. Tarybos 2020-12-29
sprendimu Nr. T2-257 nutarta patalpas
išnuomoti konkurso būdu.

II

Kol kas neišspręstas klausimas dėl pastatų,
kuriuose anksčiau buvo įsikūrusi Siručių
šeimyna, teisėto valdymo. Nuo 2016-01-01
pastato su priklausiniais panaudos sutartis
negalioja, tačiau šiuo turtu ir toliau naudojasi
fiziniai asmenys.
Palangos sporto centro 2019 metų ataskaitų rinkinio duomenų vertinimas
Palangos sporto centras
5
3
2
1. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku
užregistruoti gautus nekilnojamojo turto
vienetus viešajame registre.
NT registre neįregistruota valdomo turto
patikėjimo teisė.
2. Ypatingą dėmesį skirti skolų
išieškojimui už atliktas paslaugas.
Planuojama, kad skolų išieškojimo procesai
bus baigti per 2021 m.
Iš viso 2020 metais
teikta ir įgyvendinta
rekomendacijų

22
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4

10 rekomendacijų įgyvendinimo
terminas dar nesuėjęs, 4
rekomendacijos vykdomos iš dalies.
Bendras įgyvendinimo procentas siekia
83,3 proc.

_____________________

