Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1

Auditoriaus
pavardė, vardas

Adamonienė
Laima

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

002

000002

Uždaroji akcinė bendrovė
„EKONOMINĖ NAUDA“,
001265, Giedraičių g. 85, Vilnius,
tel. 852762030, faks. 852102039,
mob. 862067499,
info@ekonauda.lt;
Apskaitos ir kontrolės uždaroji
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
001454, Gedimino pr. 24-11, LT01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
audito@audito.lt

2

Akelis Jonas

003

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000003
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

3

Akstinas Povilas

394

000404

4

Alasauskienė
Aldona

005

000004

5

AlišauskaitėPaulavičienė
Jolanta

592

000616

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Uždaroji akcinė bendrovė
„EKONOMINĖ NAUDA“,
001265, Giedraičių g. 85, Vilnius,
tel./faks.: 852762030, 852102039,
mob. 862067499,
info@ekonauda.lt

The Institute of Chartered
Accountants in England and
Wales, 1980634, nuo 2009
m., www.icaew.com

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių
pagautė“, 001375, V. Bielskio g.
pagautė“, 001375, V. Bielskio g.
70, Šiauliai, tel./faks. 870005012, 70, Šiauliai, tel./faks. 870005012,
mob. 868736070,
mob. 868736070,
siauliupagaute@splius.lt, www.
siauliupagaute@splius.lt, www.
siauliupagaute.lt
siauliupagaute.lt
UAB „Dominera“, 001498,
Architektų g. 56-101, LT-04111
Vilnius, mob. 861522373,
UAB „Dominera“, 001498,
jolanta@kopi.lt;
Architektų g. 56-101, LT-04111
UAB „RCM Advisory Partners“,
Vilnius, mob. 861522373,
001501, Gedimino pr. 49, LTjolanta@kopi.lt
01109 Vilnius, mob. 861522373,
jolanta@kopi.lt

Puslapis 1 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

6

7

8

9

10

Auditoriaus
pavardė, vardas

Ambrasienė
Snieguolė

Ambrazaitis
Kęstutis

Aniulytė Aušra

Arbačiauskė Ieva

Armalienė Alina

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

008

534

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201612-05 nutarimu Nr. 1.4-61.20.21.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2016-12-06

000007

000555

UAB Ambrazaičio audito biuras,
001504, Laisvės pr. 77-321, LT06122 Vilnius, tel. 852030302,
info@auditobiuras.lt,
www.auditobiuras.lt

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR prezidiumo 2017-04-24
nutarimu Nr. 1.4-25.7.20.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-04-25

495

000512

612

UAB „APSKAITOS IR
MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“,
000638 001505, Žygio g. 97A, LT-08236
Vilnius, tel. 852627943,
info@konsultantas.lt

572

000596

UAB Ambrazaičio audito biuras,
001504, Laisvės pr. 77-321, LT06122 Vilnius, tel. 852030302,
info@auditobiuras.lt,
www.auditobiuras.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt

Puslapis 2 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

11

12

Auditoriaus
pavardė, vardas

Armalienė Ona

Armonė Asta

13 Augonienė Onutė

14

Bagdonas
Ričardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

009

AUDITO UAB O. ARMALIENĖ
IR PARTNERIAI, 001242, Laisvės
al. 9-5, Kaunas, tel.: 837407612,
AUDITO UAB O. ARMALIENĖ
837200072, faks. 837407613,
IR PARTNERIAI, 001242, Laisvės
www.armauditas.lt,
al. 9-5, Kaunas, tel.: 837407612,
000008
info@armauditas.lt;
837200072, faks. 837407613,
UAB „ROSK Consulting“, 001407,
www.armauditas.lt,
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
info@armauditas.lt
tel. 852071773,
info@roskconsulting.lt,
www.roskconsulting.lt

575

000599

011

000346

396

000405

Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com

Uždaroji akcinė bendrovė „Audito Uždaroji akcinė bendrovė „Audito
pulsas“, 001276, Totorių g. 3,
pulsas“, 001276, Totorių g. 3,
Vilnius, tel. 852615639, faks.
Vilnius, tel. 852615639, faks.
852614748, apulsas@takas.lt
852614748, apulsas@takas.lt

15

Bagdonienė
Kristina

016

UAB „KRISTALINA“, 000135,
Vasario 16-osios g. 13-1, LT-75133
Šilalė, tel. 844974221, faks.
UAB „KRISTALINA“, 000135,
844970144, mob. 865632929,
Vasario 16-osios g. 13-1, LT-75133
www.kristalina.lt,
Šilalė, tel. 844974221, faks.
000012
info@kristalina.lt;
844970144, mob. 865632929,
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
www.kristalina.lt,
001401, S. Žukausko g. 16-3, LTinfo@kristalina.lt
08234 Vilnius, mob. 861533040,
faks. 852121710,
rima.pavalkiene@gmail.com

16
17

Bakas Saulius
Bakšienė Ona

580
1

000604
000385

Puslapis 3 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

18

Auditoriaus
pavardė, vardas

Balčiuvienė
Loreta

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

461

Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDESTA“, 001455, Parko g. 558, LT-11227 Vilnius, tel.
Uždaroji akcinė bendrovė
852690070, faks. 852690071, mob.
„AUDESTA“, 001455, Parko g. 55868231289, audesta@vilsat.net;
000473
8, LT-11227 Vilnius, tel.
Uždaroji akcinė bendrovė
852690070, faks. 852690071, mob.
„EKONOMINĖ NAUDA“,
868231289, audesta@vilsat.net
001265, Giedraičių g. 85, Vilnius,
tel. 852762030, faks. 852102039,
info@ekonauda.lt

19

Baležentienė
Egidija Marija

020

000016

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audija“, 001422, Ilgakiemio k.,
Kauno r., tel. / faks. 837393411,
mob. 869982829,
info.audija@gmail.com

20

Baltutis Valdas

467

000480

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

000017

Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 001246, Draugystės g.
19, Kaunas, tel. 837478998, faks.
837354057, www.botasta.lt,
botasta@botasta.lt

21

Banienė Vilija

021

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audija“, 001422, Ilgakiemio k.,
Kauno r., tel. / faks. 837393411,
mob. 869982829,
info.audija@gmail.com

Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 001246, Draugystės g.
19, Kaunas, tel. 837478998, faks.
837354057, www.botasta.lt,
botasta@botasta.lt

Puslapis 4 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

22

23

24

25

Auditoriaus
pavardė, vardas

Bartkus
Mindaugas

Bazevičiūtė Lina

Berenė Akvilė

Bičkauskas
Andrius

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

3

565

583

502

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 p., LAR narystės
komisijos 2021-02-12 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-7.2.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2021-02-19

000363

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000589
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

000607

000520

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2019-06-04
nutarimu Nr. 1.4-43.7.2.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-06-05

Puslapis 5 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

26

Auditoriaus
pavardė, vardas

Bogdanovičienė
Elvyra

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

397

UŽDAROJI AKCINĖ
UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „AUFINA“, 001231, BENDROVĖ „AUFINA“, 001231,
Čiobiškio g. 7-27, LT-07179
Čiobiškio g. 7-27, LT-07179
000406
Vilnius, mob. 868751434, tel./faks. Vilnius, mob. 868751434, tel./faks.
852705708, www.aufina.lt,
852705708, www.aufina.lt,
aufina.elvyra@gmail.com
aufina.elvyra@gmail.com

27

Bražionis
Rimvydas

484

000497

28

Brunzienė Dalia

593

000617

29

30

Bružas Linas

Bubinas Tomas

398

033

000407

000026

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201701-23 nutarimu Nr. 1.4-4.1.3.5,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-01-24

Lino Bružo audito įmonė
„FINANSŲ LINIJA“, 000349,
Vytenio g. 50-810, LT-03229
Vilnius, faks. 852045342, mob.
869878117,
linas.bruzas@finansulinija.lt
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-11-18 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 15.1.3,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-11-22

Puslapis 6 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

31

32

Auditoriaus
pavardė, vardas

Buckiūnienė
Gražina

Bučienė Ramutė

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

034

UAB GRAŽINA BUCKIŪNIENĖ
IR PARTNERIAI, 000321, K.
Donelaičio g. 24, LT-44239
Kaunas, tel. 837323666, faks.
UAB GRAŽINA BUCKIŪNIENĖ
837323717, info@gbp.lt,
IR PARTNERIAI, 000321, K.
www.gbp.lt;
Donelaičio g. 24, LT-44239
000027
UŽDAROJI AKCINĖ
Kaunas, tel. 837323666, faks.
BENDROVĖ „ALDARIJA“,
837323717, info@gbp.lt,
001252, Kovo 11-osios g. 43-52,
www.gbp.lt
Vilnius, tel./faks. 852432275, mob.
869 888873,
aldarija27@gmail.com

036

Uždaroji akcinė bendrovė „VVarff - Uždaroji akcinė bendrovė „VVarff Auditas“, 000469, K. Pabedinsko g. Auditas“, 000469, K. Pabedinsko g.
000029
12, LT-90131 Plungė, mob.
12, LT-90131 Plungė, mob.
868657806,
868657806,
auditas.plunge@gmail.com
auditas.plunge@gmail.com

33

Bučys Arūnas

037

000030

Uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio Uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio
auditas“, 000417, Žalioji g. 13-7, auditas“, 000417, Žalioji g. 13-7,
LT-97145 Kretinga, mob.
LT-97145 Kretinga, mob.
869830191, tel. 846236236,
869830191, tel. 846236236,
www.pajurioauditas.lt,
www.pajurioauditas.lt,
arunas@pajurioauditas.lt
arunas@pajurioauditas.lt

34

Budrius Linas

039

000032

UAB „Bafos paslaugos“, 000309,
J. Mateikos g. 11, Kaunas, mob.
869810704, faks. 837406805,
www.bafa.lt, info@bafa.lt

35

Buginskis Valdas

5

000365

UAB „Bafos paslaugos“, 000309,
J. Mateikos g. 11, Kaunas, mob.
869810704, faks. 837406805,
www.bafa.lt, info@bafa.lt

36

Bukevičius Jonas

040

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„STORNO“, 001320, Giedraičių g. „STORNO“, 001320, Giedraičių g.
000033
71-13, LT-08213 Vilnius, mob.
71-13, LT-08213 Vilnius, mob.
868661160, jbstorno@gmail.com 868661160, jbstorno@gmail.com

37

Burdulienė
Aldona

042

000347

UAB „AB AUDITAS“, 001345,
Širvintų 1-asis tak. 6-1, LT-44140
Kaunas, mob. 861135909,
burdald@yahoo.com

UAB „AB AUDITAS“, 001345,
Širvintų 1-asis tak. 6-1, LT-44140
Kaunas, mob. 861135909,
burdald@yahoo.com

Puslapis 7 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

38

Bursevičiūtė
Liudmila

39

Butkevičius
Rimas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

UAB „Audvilta“, 001385, A.
Stulginskio g. 48-2, Kaunas, tel.
837328371, faks. 837328370,
liudmila.audvilta@gmail.com

043

000035

044

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „TEZAURUS
AUDITAS“, 001211, J. Jasinskio g.
000036
4-17, LT-01112 Vilnius, mob.
862036987, www.tezaurus.lt,
info@tezaurus.lt

UAB „Audvilta“, 001385, A.
Stulginskio g. 48-2, Kaunas, tel.
837328371, faks. 837328370,
liudmila.audvilta@gmail.com

40

Butkus Arūnas

616

UAB „Aruditas“, 001258, J.
Jasinskio g. 4-18, LT-01112
Vilnius, tel. 852497044, faks.
852498109, arunas.b@freemail.lt;
UAB „Aruditas“, 001258, J.
UAB „Tezaurus LT“, 001424, J.
Jasinskio g. 4-18, LT-01112
Jasinskio g. 4-17, LT-01112
Vilnius, tel. 852497044, faks.
Vilnius, mob. 862036987,
852498109, arunas.b@freemail.lt;
000642
www.tezaurus.lt, info@tezaurus.lt; UAB „Tezaurus LT“, 001424, J.
UŽDAROJI AKCINĖ
Jasinskio g. 4-17, LT-01112
BENDROVĖ „TEZAURUS
Vilnius, mob. 862036987,
AUDITAS“, 001211, J. Jasinskio g. www.tezaurus.lt, info@tezaurus.lt
4-17, LT-01112 Vilnius, mob.
862036987, www.tezaurus.lt,
info@tezaurus.lt

41

Butkus Darius

618

000644

42 Butrimaitė Andrė 546

UAB „Tezaurus LT“, 001424, J.
Jasinskio g. 4-17, LT-01112
Vilnius, mob. 862036987,
www.tezaurus.lt, info@tezaurus.lt

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
000569
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

Puslapis 8 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

43

44

45

46

47

Auditoriaus
pavardė, vardas

Bužienė Biruta

Cibauskaitė
Džiuljeta

Cicėnas Valdas

Čaikovskaja
Eleonora

Čapskienė Lina

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

046

047

000038

000039

UAB „Apskaita ir auditas“,
001302, Baltijos pr. 45-44, LT94127 Klaipėda, mob. 868605235,
UAB „Apskaita ir auditas“,
apskaita.auditas@gmail.com,
001302, Baltijos pr. 45-44, LTwww.apskaitairauditas.lt;
94127 Klaipėda, mob. 868605235,
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
apskaita.auditas@gmail.com,
001401, S. Žukausko g. 16-3, LTwww.apskaitairauditas.lt
08234 Vilnius, mob. 861533040,
faks. 852121710,
rima.pavalkiene@gmail.com
UAB „Audito tikslas“, 001388,
Lietuvininkų g. 23, LT-99134
Šilutė, mob. 868923143, faks.
844177100, www.auditoriai.lt,
auditas@auditoriai.lt

UAB „Auditoriaus konsultacijos“, UAB „Auditoriaus konsultacijos“,
001490, Labdarių g. 8A-3, LT001490, Labdarių g. 8A-3, LT01120 Vilnius, tel. 852678880,
01120 Vilnius, tel. 852678880,
www.auditoriauskonsultacijos.lt, www.auditoriauskonsultacijos.lt,
info@auditoriauskonsultacijos.lt
info@auditoriauskonsultacijos.lt

049

000041

603

Uždaroji akcinė bendrovė
„PricewaterhouseCoopers“,
001273, J. Jasinskio g. 16B, LT000629
03163 Vilnius, tel. 852392300,
faks. 852392301, www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com

562

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000585
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

48 Čechovič Kristina 050

000042

UAB „Audito tikslas“, 001388,
Lietuvininkų g. 23, LT-99134
Šilutė, mob. 868923143, faks.
844177100, www.auditoriai.lt,
auditas@auditoriai.lt

UAB „Audito formulė“, 000558,
Konstitucijos pr. 23-15, Vilnius,
tel. 852727731, faks. 852754171,
www.aufo.lt, aufo@aufo.lt

UAB „Audito formulė“, 000558,
Konstitucijos pr. 23-15, Vilnius,
tel. 852727731, faks. 852754171,
www.aufo.lt, aufo@aufo.lt
Puslapis 9 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

49

Čelkonienė
Eugenija

051

000043

50

Čepaitė Irena

399

000408

51 Čepukaitienė Lina 537

000558

Čereška Saulius

000560

52

53

Čibirienė Daiva

539

057

000048

54 Čiupailienė Elena 058

000049

Dabravolskas
Kęstutis

000348

55

060

Uždaroji akcinė bendrovė
„DVEJYBINĖ SISTEMA“,
001479, Taikos g. 253-36, LT05214 Vilnius, mob. 869878468,
www.dvejybine.lt,
info@dvejybine.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„DVEJYBINĖ SISTEMA“,
001479, Taikos g. 253-36, LT05214 Vilnius, mob. 869878468,
www.dvejybine.lt,
info@dvejybine.lt

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)
Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl
nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti auditorei
Eugenijai Čelkonienei nurodymą papildomai kelti profesinę
kvalifikaciją – iki 2021 m. gruodžio 30 d. išklausyti 24
auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas TAS tema bei
apie nurodymo įvykdymą informuoti KKK.

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-03-27 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-15.3.1.5,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-04-02

MB „Sostinės auditoriai“, 001369, MB „Sostinės auditoriai“, 001369,
Visorių g. 36D, Vilnius, tel.
Visorių g. 36D, Vilnius, tel.
852701599, faks. 852784238,
852701599, faks. 852784238,
tel./faks. 852701701, mob.
tel./faks. 852701701, mob.
868776749, www.auditors.lt,
868776749, www.auditors.lt,
daiva@auditors.lt
daiva@auditors.lt
E. Čiupailienės konsultacinė
įmonė, 000497, Taikos g. 263F-16,
LT-05265 Vilnius, mob.
869876540, www.e-auditas.lt,
elena@e-auditas.lt
UAB „KD finansai“, 001453,
UAB „KD finansai“, 001453,
Gerosios Vilties g. 5A-66, Vilnius, Gerosios Vilties g. 5A-66, Vilnius,
mob. 868744791,
mob. 868744791,
info@kdfinansai.lt
info@kdfinansai.lt
Puslapis 10 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

56 Dabulis Domantas 400

000409

57

Dadonienė Ona

062

000051

58

Dailyda
Mindaugas

569

000593

59

Dalikas Arvydas

063

000052

60

Dambrauskienė
Daiva

Uždaroji akcinė bendrovė
„MENTORINGAS“, 001220,
Laisvės pr. 71B-66, LT-07189
Vilnius, mob. 869822027,
www.mentoringas.lt,
o.dadoniene@mentoringas.lt
UAB TaxLink auditas, 001494,
Viršilų g. 11-102, LT-05131
Vilnius, mob. 861871601,
mdailyda@taxlinkaudit.com

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
tel. 837423738, faks. 837423742, tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt
UAB „Solidus vox“, 001509, A.
Mickevičiaus g. 3-46, LT-76344
Šiauliai, tel. / faks. 841430438,
info@solvox.lt

614

000640

61

Daniliauskas
Vytautas

439

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„EKSINSPEKTORIAI“, 001272, „EKSINSPEKTORIAI“, 001272,
000450
Laidagalvių g. 15, LT-14187
Laidagalvių g. 15, LT-14187
Vilnius, mob. 869997348, tel./faks. Vilnius, mob. 869997348, tel./faks.
852481637, eksinsp@gmail.com
852481637, eksinsp@gmail.com

62

Daujotaitė Dalia

066

000055

63

Deveikis
Gintautas

068

000057

Įstaigos 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-15
,,Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Domantui
Dabuliui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas, galiojantis nuo
2018 m. birželio 22 d. iki 2019 m. birželio 22 d. Poveikio
priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito
įstatymo 33 str. 1 d.

„KPMG Baltics“, UAB, 001506, „KPMG LT“, KŪB, 001507, Lvovo
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
g. 101, LT-08104 Vilnius, tel.
tel. 852102600, faks. 852102659,
852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt, reception@kpmg.lt
Uždaroji akcinė bendrovė
„MENTORINGAS“, 001220,
Laisvės pr. 71B-66, LT-07189
Vilnius, mob. 869822027,
www.mentoringas.lt,
o.dadoniene@mentoringas.lt
UAB TaxLink auditas, 001494,
Viršilų g. 11-102, LT-05131
Vilnius, mob. 861871601,
mdailyda@taxlinkaudit.com

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2018-02-28
nutarimu Nr. 1.4-8.1.4.3, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2018-03-01

Puslapis 11 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

64

Domarkienė
Regina

65 Dominienė Diana

66

Drakšienė Lina

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

070

000059

UAB „Mudra“, 001377, Bijūnų g. UAB „Mudra“, 001377, Bijūnų g.
8, LT-91204 Klaipėda, tel./faks.
8, LT-91204 Klaipėda, tel./faks.
846312512, mob. 867478277,
846312512, mob. 867478277,
rdaudit@inbox.lt
rdaudit@inbox.lt
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2018-11-26
nutarimu Nr. 1.4-45.5.2.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2018-11-27

072

000061

073

000062

„LD Signum“, UAB, Sakalų g. 633, Vilnius, mob. 869933347,
lina.draksiene@gmail.com
UAB „Apskaitos idėjos“, 001491,
Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius,
tel. 852649183, faks. 852649185,
vilija@apskaitosidejos.lt,
www.apskaitosidejos.lt

67

Dumčiūtė Vilija

078

000066

UAB „Apskaitos idėjos“, 001491,
Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius,
tel. 852649183, faks. 852649185,
vilija@apskaitosidejos.lt,
www.apskaitosidejos.lt

68

Dzengo Larisa

402

000411

Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITO SVARBA“, 000293,
Vilniaus g. 5, Trakai, tel./faks.
852416850, info@auditosvarba.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITO SVARBA“, 000293,
Vilniaus g. 5, Trakai, tel./faks.
852416850, info@auditosvarba.lt

69

Filipavičius
Viktoras

000069

UAB „Apdaira“, 001481,
Architektų g. 160-24, LT-04202
Vilnius, tel. 869830624,
versloanalitika@gmail.com

UAB „Apdaira“, 001481,
Architektų g. 160-24, LT-04202
Vilnius, tel. 869830624,
versloanalitika@gmail.com

082

Puslapis 12 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

70

Auditoriaus
pavardė, vardas

Gaidys Jonas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

083

UAB „Audito standartas“, 001400,
Žalgirio g. 131-210, LT-08217
Vilnius, mob. 869819715,
869819712,
auditostandartas@gmail.com;
UAB „Audito standartas“, 001400,
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
Žalgirio g. 131-210, LT-08217
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
000070
Vilnius, mob. 869819715,
852387373, mob. 868688004,
869819712,
www.nexia.com, info@jak.lt;
auditostandartas@gmail.com
UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ
ANALIZĖ“, 001459, Skroblų g. 886, LT-03142 Vilnius, mob.
869800202, info@fin-auditas.lt,
www.fin-auditas.lt

71

Gaidukovė Inga

599

000625

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt

72

Gaigalienė Rita

084

000071

UAB „RG verslas“, 001298, J.
UAB „RG verslas“, 001298, J.
Jablonskio g. 4, Anykščiai, mob.
Jablonskio g. 4, Anykščiai, mob.
868221664, rgverslas@gmail.com 868221664, rgverslas@gmail.com

000552

UAB „Audito sistemos“, 001317,
Švitrigailos g. 11A, Vilnius, tel.
852334528, faks. 852130694,
alma@auditosistemos.lt

73

Gasiulė Alma

533

UAB „Audito sistemos“, 001317,
Švitrigailos g. 11A, Vilnius, tel.
852334528, faks. 852130694,
alma@auditosistemos.lt

Puslapis 13 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

74

75

76

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Gečienė Dalia

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
001401, S. Žukausko g. 16-3, LTpanaikinimo, informacijos,
08234 Vilnius, mob. 861533040,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
faks. 852121710,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
rima.pavalkiene@gmail.com
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-10-29 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 11.4.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-11-05

Gerikienė Laima

Giedraitis
Andrius

086

000073

087

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių
pagautė“, 001375, V. Bielskio g.
pagautė“, 001375, V. Bielskio g.
70, Šiauliai, tel./faks. 870005012, 70, Šiauliai, tel./faks. 870005012,
mob. 868736070,
mob. 868736070,
siauliupagaute@splius.lt, www.
siauliupagaute@splius.lt, www.
000074
siauliupagaute.lt;
siauliupagaute.lt;
UAB „Lauditas“, 001421, Dvaro g. UAB „Lauditas“, 001421, Dvaro g.
112, Šiauliai, mob. 868770701,
112, Šiauliai, mob. 868770701,
faks. 870005012,
faks. 870005012,
laimagerikiene@splius.lt
laimagerikiene@splius.lt

089

Uždaroji akcinė bendrovė
„EKSINSPEKTORIAI“, 001272,
Laidagalvių g. 15, LT-14187
Vilnius, mob. 869997348, tel./faks.
852481637, eksinsp@gmail.com;
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
Uždaroji akcinė bendrovė
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
„EKSINSPEKTORIAI“, 001272,
000076
852387373, mob. 868688004,
Laidagalvių g. 15, LT-14187
www.nexia.com, info@jak.lt;
Vilnius, mob. 869997348, tel./faks.
Apskaitos ir kontrolės uždaroji
852481637, eksinsp@gmail.com
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
001454, Gedimino pr. 24-11, LT01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
audito@audito.lt
Puslapis 14 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

77

Gintilas Šarūnas

090

78

Gitenytė Jolanta

091

79 Gliaubicas Darius 570

80

Graužinienė
Loreta

094

81 Greimienė Jūratė 417

Uždaroji akcinė bendrovė
„BALTIJOS AUDITAS“, 000526,
Konstitucijos pr. 9-63, LT-09308
Uždaroji akcinė bendrovė
Vilnius, tel. / faks. 852332603,
„BALTIJOS AUDITAS“, 000526,
000349
baltaud@baltaud.lt;
Konstitucijos pr. 9-63, LT-09308
UAB „Baltijos auditas“ ir ko,
Vilnius, tel. / faks. 852332603,
001435, Architektų g. 112-11, LTbaltaud@baltaud.lt
04223 Vilnius, tel. / faks.
852332603, baltaud@baltaud.lt
UAB „Audena“, 001450, Kumelių
g. 9-3, Kaunas, tel. 837311060,
mob. 861244087, www.audena.lt,
UAB „Audena“, 001450, Kumelių
info@audena.lt;
g. 9-3, Kaunas, tel. 837311060,
000077
UAB „Audito nauda“, 000508,
mob. 861244087, www.audena.lt,
Biržų g. 2, Pasvalys, tel.
info@audena.lt
845134551, faks. 845134550, mob.
861039580,
ramute.razmiene@auditonauda.lt

000594

Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com

000079

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR prezidiumo 2017-06-07
nutarimu Nr. 1.4-35.12.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-05-25

000426

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2018-02-28
nutarimu Nr. 1.4-8.1.4.9, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2018-03-01

Puslapis 15 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

82

Grigaitė Ilona

549

000572

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

83

Grinkutė Dalia

097

000081

UAB „Auditėja“, 001309, Šiaurės
pr. 8A, LT-49155 Kaunas, mob.
868627422, tel./faks. 837723874,
www.auditeja.lt, info@auditeja.lt

098

UŽDAROJI AKCINĖ
UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „APSKAITA IR
BENDROVĖ „APSKAITA IR
TURTAS“, 000550, Fabijoniškių g. TURTAS“, 000550, Fabijoniškių g.
000082
27-64, Vilnius, tel. 852617274,
27-64, Vilnius, tel. 852617274,
faks. 852610606,
faks. 852610606,
www.apskaitairturtas.lt,
www.apskaitairturtas.lt,
info@apskaitairturtas.lt
info@apskaitairturtas.lt

84

Grudulienė
Rimutė

85

Gudauskienė
Agnė

86

87

Gudinaitė Inga

Guščienė Asta

602

6

100

000628

Uždaroji akcinė bendrovė
„Konfidena“, 001311, Laisvės al.
11-3, LT-44238 Kaunas, tel. / faks.
837323231, www.konfidena.lt,
info@konfidena.lt

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000366
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

000084

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„INFOAUDITAS“, 001266,
„INFOAUDITAS“, 001266,
Užupio g. 7-68, LT-01200 Vilnius, Užupio g. 7-68, LT-01200 Vilnius,
mob. 869815239,
mob. 869815239,
info@infoauditas.lt,
info@infoauditas.lt,
www.infoauditas.lt
www.infoauditas.lt

Puslapis 16 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

88 Gužauskienė Olga 102

89

90

Gužienė Almina

IsajenkoKasparsone
Natalija

542

558

000085

UAB „ORG auditas“, 001364, J.
Karoso g. 20-6, LT-92142
Klaipėda, faks. 846454123,
846314535, mob. 868752029,
www.orgauditas.lt,
orgauditas@gmail.com

000563

Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 001246, Draugystės g.
19, Kaunas, tel. 837200710, faks.
837354057, www.botasta.lt,
botasta@botasta.lt

000581

UAB „ORG auditas“, 001364, J.
Karoso g. 20-6, LT-92142
Klaipėda, faks. 846454123,
846314535, mob. 868752029,
www.orgauditas.lt,
orgauditas@gmail.com

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-12-06 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 16.1.3,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-12-12

Puslapis 17 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

91

92

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Ivanova Ilona

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-03-27 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-15.3.1.3,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-04-02

Jablonskienė
Laimė

543

109

000567

000091

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Įstaigos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V3-3
„Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ paskirta
poveikio priemonė – nuo 2018 m. kovo 16 d. sustabdytas
auditorės Laimės Jablonskienės pažymėjimo galiojimas. Įstaigos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V3-21 „Dėl
auditorės Laimės Jablonskienės auditoriaus pažymėjimo
galiojimo atnaujinimo“ įvykdžius nurodymą perlaikyti
kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą, auditorės pažymėjimo
galiojimas atnaujintas.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 22 d.
nutartimi priimtas pareiškėjų audito įmonės Grant Thornton
Baltic UAB 2018 m. kovo 20 d. teisme gautas skundas. 2018 m.
rugsėjo 10 d. priimtas sprendimas skundo netenkinti. Grant
Thornton Baltic UAB pateikė apeliacinį skundą Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimo. 2020
m. balandžio 1 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismas priėmė sprendimus apeliacinį skundą tenkinti iš dalies,
2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą
Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Grant Thornton Baltic UAB,
Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt, 852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com
info@lt.gt.com

Puslapis 18 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

93

Auditoriaus
pavardė, vardas

Jagminas Valdas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

110

000092

94

Jagnieškienė
Nijolė

441

000452

95

Jakutienė Vita

114

000096

96

Jankevičienė
Elena

115

000097

97

Jankevičius
Dalius

528

000547

98

Jankovskaja
Teresa

8

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2018-02-28
nutarimu Nr. 1.4-8.1.4.7, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2018-03-01
Jagnieškienė ir partneriai, UAB,
001389, Statybininkų pr. 7A-57,
LT-94237 Klaipėda, tel. / faks.
846363032, mob. 869876987,
nijolejagnieskiene@gmail.com,
nijolej@balticum-tv.lt
UAB „JAKVITA“, 001447,
Švitrigailos g. 16, LT-03223
Vilnius, tel. 852105074, faks.
852102075, www.jakvita.lt,
vita.j@jakvita.lt, info@jakvita.lt
Uždaroji akcinė bendrovė
„PROVISUS“, 001230, Kalvarijų
g. 98, LT-08211 Vilnius, tel.
852638720, faks. 852638721,
www.provisus.lt,
provisus@provisus.lt

Jagnieškienė ir partneriai, UAB,
001389, Statybininkų pr. 7A-57,
LT-94237 Klaipėda, tel. / faks.
846363032, mob. 869876987,
nijolejagnieskiene@gmail.com,
nijolej@balticum-tv.lt
UAB „JAKVITA“, 001447,
Švitrigailos g. 16, LT-03223
Vilnius, tel. 852105074, faks.
852102075, www.jakvita.lt,
vita.j@jakvita.lt, info@jakvita.lt
Uždaroji akcinė bendrovė
„PROVISUS“, 001230, Kalvarijų
g. 98, LT-08211 Vilnius, tel.
852638720, faks. 852638721,
www.provisus.lt,
provisus@provisus.lt

UAB „AAK“, 000510, Švitrigailos
g. 11C, LT-03228 Vilnius, mob.
861204857, auditas@aak-plius.lt; UAB „AAK“, 000510, Švitrigailos
000368
Uždaroji akcinė bendrovė
g. 11C, LT-03228 Vilnius, mob.
„Gaudera“, 001223, Partizanų g. 49- 861204857, auditas@aak-plius.lt
27, Kaunas, tel. 837313085,
www.gaudera.lt, info@gaudera.lt

Puslapis 19 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

99

100

Auditoriaus
pavardė, vardas

Janulienė Sonata

Janušauskienė
Jolanta

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201701-23 nutarimu Nr. 1.4-4.1.3.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-01-24

545

000566

118

UAB Crowe LT, 001472, Kalvarijų UAB Crowe LT, 001472, Kalvarijų
g. 99A, LT-08219 Vilnius, tel.
g. 99A, LT-08219 Vilnius, tel.
000390 852731250, faks. 852915751, mob. 852731250, faks. 852915751, mob.
868623477, www.crowe.lt,
868623477, www.crowe.lt,
jolanta.janusauskiene@crowe.lt
jolanta.janusauskiene@crowe.lt

101

Jasaitienė
Audronė Vanda

424

UAB „AD auditas“, 001323, Petro
Baublio g. 53, LT-08431 Vilnius,
tel./faks. 852613603,
UAB „AD auditas“, 001323, Petro
www.adauditas.lt, ad@adauditas.lt;
Baublio g. 53, LT-08431 Vilnius,
000435 UAB „Revizorius“ grupė, 001440,
tel./faks. 852613603,
Kalvarijų g. 125, LT-08221
www.adauditas.lt, ad@adauditas.lt
Vilnius, mob. 864059599, faks.
852131409, info@revizorius.lt,
www.revizorius.lt

102

Jensen Toma

609

000635

425

000436

497

000514

492

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000508
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

103
104

105

Jocienė
Jekaterina
Jocys Laurynas

Jodelienė Rita

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt

Puslapis 20 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

106 Jogėla Rimvydas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

445

107 Jokimaitienė Rūta 506

108

109

Jonika Aleksas

Jonušaitė
Petronėlė

554

523

110 Jukna Mindaugas 557

111

Jundulienė
Jurgita

556

112 Juozaitis Kęstutis 531

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Uždaroji akcinė bendrovė
„PricewaterhouseCoopers“,
001273, J. Jasinskio g. 16B, LT000457
03163 Vilnius, tel. 852392300,
faks. 852392301, www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com

000524

BDO auditas ir apskaita, UAB,
001496, K. Baršausko g. 66, LT51436 Kaunas, tel. 837320390,
www.bdo.lt, info@bdo.lt

000577

Uždaroji akcinė bendrovė „RÖDL
& PARTNER“, 001304, Tilto g. 1,
Vilnius, tel. 852123590,
www.roedl.lt, vilnius@roedl.com

UAB „AD notatio“, 001402,
UAB „AD notatio“, 001402,
Liepyno g. 2-13, LT-08108 Vilnius, Liepyno g. 2-13, LT-08108 Vilnius,
tel. / faks. 852727541,
tel. / faks. 852727541,
000542
www.adnotatio.lt,
www.adnotatio.lt,
petraj@wireless.lt,
petraj@wireless.lt,
info@adnotatio.lt
info@adnotatio.lt
UAB „DELOITTE LIETUVA“,
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
000580
Vilnius, tel. 852553000,
www.deloitte.lt,
lietuva@deloittece.com

000579

UAB „JJ Auditas“, 001428, J.
Tiškevičiaus g. 11-16, Vilnius,
mob. 868685477,
jurgita.junduliene@gmail.com,
www.jjauditas.lt

Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl
nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti auditorei
Jurgitai Jundulienei nurodymą papildomai kelti profesinę
kvalifikaciją – iki 2021 m. gruodžio 30 d. išklausyti 16
auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS tema bei
apie nurodymo įvykdymą informuoti KKK.

UAB „JJ Auditas“, 001428, J.
Tiškevičiaus g. 11-16, Vilnius,
mob. 868685477,
jurgita.junduliene@gmail.com,
www.jjauditas.lt

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000550
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

Puslapis 21 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

113

Auditoriaus
pavardė, vardas

Juozulynas
Arūnas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

409

114 Kabokienė Aldona 132

115 Kačergienė Vaida 133

116

117

Kaduševičius
Karolis

Kalčinskas
Gediminas

486

135

000418

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-10-29 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 11.4.3,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-11-05

UAB Auditorių profesinė bendrija, UAB Auditorių profesinė bendrija,
001367, Kauno g. 2-3 /
001367, Kauno g. 2-3 /
000107 Vienuolyno g. 15-3, Ukmergė, tel. / Vienuolyno g. 15-3, Ukmergė, tel. /
faks. 834052402, www.auditai.lt, faks. 834052402, www.auditai.lt,
info@auditai.lt
info@auditai.lt
UAB „AV Auditas“, 001327,
UAB „AV Auditas“, 001327,
Savanorių pr. 112-3, LT-44147
Savanorių pr. 112-3, LT-44147
000108
Kaunas, tel. 837422090, faks.
Kaunas, tel. 837422090, faks.
837422094, mob. 868529059,
837422094, mob. 868529059,
info@avauditas.lt
info@avauditas.lt
000500

000110

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2018-02-28
nutarimu Nr. 1.4-8.1.4.5, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2018-03-01

Puslapis 22 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

118 Kaliatka Robertas 136

119

120

Kamarauskienė
Irma

Kapitanovas
Artūras

000111

Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl
nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta LAR siūlymui
skirti auditoriui Robertui Kaliatkai nurodymą kelti profesinę
kvalifikaciją – iki 2021 m. gruodžio 30 d. papildomai išklausyti
40 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS tema bei
apie nurodymo įvykdymą informuoti KKK. Įsakymu auditoriui
Robertui Kaliatkai taip pat pareikštas įspėjimas, galiojantis nuo
2021 m. vasario 4 d. iki 2022 m. vasario 4 d. Poveikio priemonės
pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33
str. 1 d.

UAB „EUROAUDITAS“, 001398, UAB „EUROAUDITAS“, 001398,
Žirmūnų g. 48-27, Vilnius, mob.
Žirmūnų g. 48-27, Vilnius, mob.
868725884, info@euroauditas.lt, 868725884, info@euroauditas.lt,
www.euroauditas.lt
www.euroauditas.lt

UAB „Audito sprendimai“,
001415, Dzūkų g. 22-5, Vilnius,
tel./ faks. 852656205,
www.auditosprendimai.lt,
info@auditosprendimai.lt

138

000113

458

UAB „Auditoriaus konsultacijos“,
001490, Labdarių g. 8A-3, LT01120 Vilnius, tel. 852678880,
www.auditoriauskonsultacijos.lt,
info@auditoriauskonsultacijos.lt;
UAB MOKESČIŲ EKSPERTŲ UAB „Auditoriaus konsultacijos“,
BIURAS, 001314, Gedimino pr.
001490, Labdarių g. 8A-3, LT26, Vilnius, tel. 852123612, faks.
01120 Vilnius, tel. 852678880,
852123608, www.meb.lt,
www.auditoriauskonsultacijos.lt,
akapitanovas@meb.lt;
info@auditoriauskonsultacijos.lt;
000470
AUDITO UAB O. ARMALIENĖ
UAB MOKESČIŲ EKSPERTŲ
IR PARTNERIAI, 001242, Laisvės BIURAS, 001314, Gedimino pr.
al. 9-5, Kaunas, tel. 837407612,
26, Vilnius, tel. 852123612, faks.
www.armauditas.lt,
852123608, www.meb.lt,
info@armauditas.lt;
akapitanovas@meb.lt
UAB Mokesčių ekspertų
konsultacijos, 001492, Labdarių g.
8A-15, LT-01120 Vilnius, tel.
852123612, www.meb.lt,
info@meb.lt

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Puslapis 23 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

121

Auditoriaus
pavardė, vardas

Kapitanovas
Donatas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

487

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000501
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

000557

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt

000371

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt

598

000624

Apskaitos ir kontrolės uždaroji
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
001454, Gedimino pr. 24-11, LT01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
audito@audito.lt;
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
852387373, mob. 868688004,
www.nexia.com, info@jak.lt

125 Karazijienė Lolita 142

000117

126 Kardašienė Laima 516

000534

122

Karalevičienė
Indrė

123

Karalius
Vilmantas

124

Karazija
Gediminas

536

10

127 Kasilauskienė Ina 574

000598

Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com

Puslapis 24 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

128

Kasperavičius
Rokas

129

Katinas Arūnas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

144

519

130 Katlauskienė Ona 410

131

132

133

Kaveckij
Aleksandr

Kazlauskienė
Zina

Kažukauskienė
Giedrė

000119

„KPMG Baltics“, UAB, 001506, „KPMG LT“, KŪB, 001507, Lvovo
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
g. 101, LT-08104 Vilnius, tel.
tel. 852102600, faks. 852102659,
852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt, reception@kpmg.lt

000538

UAB „Main Financial Solutions“,
001381, Girulių g. 12-15, Vilnius,
tel./faks. 852652256, mob.
860416070, www.mfs.lt,
mfs@mfs.lt

000419

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audilona“, 001443, Medkirčių g.
2A, LT-63394 Alytus, tel.
831576020, faks. 831520220,
info@audilona.lt, www.audilona.lt

UAB „Main Financial Solutions“,
001381, Girulių g. 12-15, Vilnius,
tel./faks. 852652256, mob.
860416070, www.mfs.lt,
mfs@mfs.lt

147

UAB „Abadona“, 001380, Lvovo g. UAB „Abadona“, 001380, Lvovo g.
11-23, LT-09313 Vilnius, tel. /
11-23, LT-09313 Vilnius, tel. /
faks. 852791718,
faks. 852791718,
uab.abadona@gmail.com;
uab.abadona@gmail.com;
000121
UAB „Avantus“, 001463, Lvovo g. UAB „Avantus“, 001463, Lvovo g.
11-23, LT-09313 Vilnius, tel.
11-23, LT-09313 Vilnius, tel.
852791718, mob. 868743506,
852791718, mob. 868743506,
uab.avantus@gmail.com
uab.avantus@gmail.com

149

UAB „AUDITO LAIKAS“,
UAB „AUDITO LAIKAS“,
001222, Vytauto g. 43, LT-68290 001222, Vytauto g. 43, LT-68290
Marijampolė, tel./faks. 834391194, Marijampolė, tel./faks. 834391194,
000123
mob. 869983955,
mob. 869983955,
www.auditolaikas.lt,
www.auditolaikas.lt,
zina@auditolaikas.lt
zina@auditolaikas.lt

151

000125

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2018-02-28
nutarimu Nr. 1.4-8.1.4.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2018-03-01

Puslapis 25 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

134 Kepalas Alvydas

594

000618

UAB „DELOITTE LIETUVA“,
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
Vilnius, tel. 852553000,
www.deloitte.lt,
lietuva@deloittece.com

Keršienė
Benedikta Halina

154

000127

UAB „Baltauditas“, 001486, Lvovo
g. 89A-5, LT-09306 Vilnius, mob.
861442377, info@baltauditas.com

11

UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ
ANALIZĖ“, 001459, Skroblų g. 8- ANALIZĖ“, 001459, Skroblų g. 8000372
86, LT-03142 Vilnius, mob.
86, LT-03142 Vilnius, mob.
869800202, info@fin-auditas.lt,
869800202, info@fin-auditas.lt,
www.fin-auditas.lt
www.fin-auditas.lt

436

000447

135

136 Kešys Remigijus

137

Kirvaitienė
Jurgita

138 Kislauskienė Ieva 550

139

Kivel Olga

567

000591

140

Kliukinskaitė
Sigita

12

000373

Įstaigos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5
„Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta LAR
siūlymui – pareikšti auditoriui Remigijui Kešiui įspėjimą,
galiojantį nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki 2020 m. balandžio 9 d.
Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų
audito įstatymo 33 str. 1 d.

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2019-02-18
nutarimu Nr. 1.4-12.2.2.3, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-02-19

000573

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

UAB „Audito aspektai“, 001493, UAB „Audito aspektai“, 001493,
Perkūnkiemio g. 5, LT-12129
Perkūnkiemio g. 5, LT-12129
Vilnius, mob. 865903350,
Vilnius, mob. 865903350,
olga@auditoaspektai.lt
olga@auditoaspektai.lt
UAB „Audito technologijos“,
000557, Geležinio Vilko g. 15-42,
LT-49271 Kaunas, mob.
UAB „Audito technologijos“,
869834185,
000557, Geležinio Vilko g. 15-42,
sigita.auditas@gmail.com;
LT-49271 Kaunas, mob.
UAB „Audena“, 001450, Kumelių
869834185,
g. 9-3, Kaunas, tel. 837311060,
sigita.auditas@gmail.com
mob. 861244087, www.audena.lt,
info@audena.lt

Puslapis 26 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

141

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Koldun Alina

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201702-15 nutarimu Nr. 1.4-1.2.1.3,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-02-17

446

142 Korvelis Česlavas 412

143 Kosiakov Andrej

581

144 Kovaliova Žaneta 460

000458

000421

Uždaroji akcinė bendrovė
„NAUKONSA“, 000161,
Fabijoniškių g. 27-13, LT-07121
Vilnius, mob. 868624214,
gmail@naukonsa.com,
Dvarc716@yahoo.com

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Uždaroji akcinė bendrovė
„NAUKONSA“, 000161,
Fabijoniškių g. 27-13, LT-07121
Vilnius, mob. 868624214,
gmail@naukonsa.com,
Dvarc716@yahoo.com

000605

FCCA (Jungtinė Karalystė),
Reg. Nr. 0147875;
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
CIA (JAV), Reg. Nr.
LR finansinių ataskaitų audito
1394102;
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
Baltarusijos Nacionalinio
bei 14 str. 8 d., LAR narystės
Banko auditoriaus leidimas,
komisijos 2019-10-28 posėdyje
Reg. Nr. 84;
priimtu nutarimu Nr. 14.3.3,
Baltarusijos finansų
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
ministerijos auditoriaus
sustabdytas neribotai nuo 2019-11-04
sertifikatas, Reg. Nr.
0002215

000472

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2019-05-22
nutarimu Nr. 1.4-36.6.1.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-05-23

Puslapis 27 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

145

Auditoriaus
pavardė, vardas

Kozlovskienė
Katažina

146

Krikščiūnienė
Jurgita

147

Krivičienė
Roberta

148 Kundrotas Vidas

149

Kupinienė Rūta

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

UAB Persense Audit, 001487,
Lvovo g. 25-702, LT-09320
Vilnius, mob. 867505000,
katazina.k@persense.lt;
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
852387373, mob. 868688004,
www.nexia.com, info@jak.lt;
Apskaitos ir kontrolės uždaroji
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
001454, Gedimino pr. 24-11, LT01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
audito@audito.lt

532

000551

482

Uždaroji akcinė bendrovė
„PricewaterhouseCoopers“,
001273, J. Jasinskio g. 16B, LT000495
03163 Vilnius, tel. 852392300,
faks. 852392301, www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com

586

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „AUDIFINA“,
000610 001483, A. Juozapavičiaus g. 6, LT09310 Vilnius, tel. 852127365,
www.audifina.lt, info@audifina.lt

167

000350

522

150 Kustienė Aurelija 080

000541

000067

UAB Persense Audit, 001487,
Lvovo g. 25-702, LT-09320
Vilnius, mob. 867505000,
katazina.k@persense.lt

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR prezidiumo 2017-05-19
nutarimu Nr. 1.4-31.10.5.3,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-05-15

Puslapis 28 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

000140

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-10-29 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 11.4.7,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-11-05

000393

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR prezidiumo 2017-08-14
nutarimu Nr. 1.4-46.14.3.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-07-30

173

000142

UAB „Audito firma Lanija“,
001396, Tauro g. 5-218, Vilnius,
tel./faks. 852706746,
lanija7@yahoo.com

154 Lapėnienė Janina 426

000437

151

Kveselaitienė
Gražvyda

152

Kvietkauskaitė
Rima

153

Laneckaja
Nadežda

170

171

UAB „Audito firma Lanija“,
001396, Tauro g. 5-218, Vilnius,
tel./faks. 852706746,
lanija7@yahoo.com

UAB „Audito paslaugos“, 001331, UAB „Audito paslaugos“, 001331,
S. Stanevičiaus g. 34-39, Vilnius, S. Stanevičiaus g. 34-39, Vilnius,
tel./faks. 852618710, mob.
tel./faks. 852618710, mob.
868600094, lapeniene@gmail.com 868600094, lapeniene@gmail.com

Puslapis 29 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

155

Lapšinskas
Saulius

413

000422

156

Laskauskienė
Algimanta

177

000145

157

Laučytė Regina

179

000147

158

Lazarenko
Jekaterina

540

000561

159

Lazauskas
Vytenis

518

000536

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

UAB „PATIKIMAS AUDITAS“, UAB „PATIKIMAS AUDITAS“,
001232, A. Goštauto g. 8-313, LT- 001232, A. Goštauto g. 8-313, LT01108 Vilnius, tel.: 852497754 /
01108 Vilnius, tel.: 852497754 /
852498529, faks. 852496035,
852498529, faks. 852496035,
info@patikimasauditas.lt;
info@patikimasauditas.lt;
UAB „FMG AUDIT“, 001297, J. UAB „FMG AUDIT“, 001297, J.
Basanavičiaus g. 16-125/
Basanavičiaus g. 16-125/
Mindaugo g. 5-125, LT-03224
Mindaugo g. 5-125, LT-03224
Vilnius, tel. 852619477, faks.
Vilnius, tel. 852619477, faks.
852619965,
852619965,
saulius.lapsinskas@fmgaudit.lt
saulius.lapsinskas@fmgaudit.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Žemaitijos auditas“, 001216, S.
Daukanto g. 4, Kretinga, tel.
846400760, faks. 846400762,
www.zemaitijosauditas.lt,
info@zemaitijosauditas.lt
UAB „ARIFMETA“, 001420,
Kalvarijų g. 135, Vilnius, mob.
868695560, www.arifmeta.lt,
katerina@arifmeta.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Žemaitijos auditas“, 001216, S.
Daukanto g. 4, Kretinga, tel.
846400760, faks. 846400762,
www.zemaitijosauditas.lt,
info@zemaitijosauditas.lt
UAB „ARIFMETA“, 001420,
Kalvarijų g. 135, Vilnius, mob.
868695560, www.arifmeta.lt,
katerina@arifmeta.lt
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-11-18 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 15.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-11-22

Puslapis 30 iš 62

Įstaigos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17
„Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ auditoriui
Vyteniui Lazauskui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas,
galiojantis nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2020 m. spalio 14 d.
Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų
audito įstatymo 33 str. 1 d.

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

160 Lazauskienė Rita

161 Lebedytė Ingrida

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

517

Uždaroji akcinė bendrovė
„PricewaterhouseCoopers“,
001273, J. Jasinskio g. 16B, LT000535
03163 Vilnius, tel. 852392300,
faks. 852392301, www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com

577

Uždaroji akcinė bendrovė „E.
Mordas ir partneriai“, 001255,
000601 Šarkuvos g. 6-4, LT-48175 Kaunas,
mob. 860454850,
mordas.auditas@gmail.com

162 Lenickas Andrius 181

000395

163 Liatukas Drąsutis 182

000149

Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-3 „Dėl
nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti auditorei
Ingridai Lebedytei nurodymą papildomai kelti profesinę
kvalifikaciją – iki 2021 m. gruodžio 30 d. išklausyti 16
auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS tema bei
apie nurodymo įvykdymą informuoti KKK.

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-11-18 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 15.1.7,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-11-22
UAB „Finansų auditas“, 001508,
Respublikos g. 28, LT-35174
Panevėžys, tel. / faks. 845467877,
info@finauditas.lt

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

UAB „Finansų auditas“, 001508,
Respublikos g. 28, LT-35174
Panevėžys, tel. / faks. 845467877,
info@finauditas.lt

Puslapis 31 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p., Association of Chartered
LAR prezidiumo 2017-10-20
Certified Accountants, Reg.
nutarimu Nr. 1.4-64.19.6.1,
Nr. 0274597
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-10-23

164

Liepienė Asta

165

Liepuonius
Vidmantas

183

000150

166

Lizunova Alma

187

000152

590

Kristinos Miknienės audito įmonė,
001263, S. Žukausko g. 41-13, LT000614
49214 Kaunas, tel. / faks.
837425608,
kristina@auditoimone.lt

167 Lomanienė Inga

168

Maciukevičienė
Vaida

427

611

000438

000637

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

UAB „Vilsentras“, 001228, S.
Konarskio g. 22-33, LT-03124
Vilnius, tel. 852661031, faks.
852610913, www.vilsentras.lt,
info@vilsentras.lt

UAB „Vilsentras“, 001228, S.
Konarskio g. 22-33, LT-03124
Vilnius, tel. 852661031, faks.
852610913, www.vilsentras.lt,
info@vilsentras.lt

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-03-27 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-15.3.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-04-02

Puslapis 32 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

191

Uždaroji akcinė bendrovė „VERUS Uždaroji akcinė bendrovė „VERUS
AUDITUS“, 001229, Konstitucijos AUDITUS“, 001229, Konstitucijos
pr. 15, Vilnius, tel./faks.:
pr. 15, Vilnius, tel./faks.:
000156
852339855, 852333670,
852339855, 852333670,
www.verusauditus.lt,
www.verusauditus.lt,
verauditus@toleita.lt
verauditus@toleita.lt

170 Makušev Genadij 197

Grant Thornton Baltic UAB,
Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt, 852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com
info@lt.gt.com

169

Maculevičius
Česlovas

000162

171 Malmigienė Vida

198

000163

172 Malūkienė Edita

13

000374

173

Marcevičienė
Vyda

199

000164

174

Martinaitienė
Asta

521

000540

175

Martinkevičienė
Lina

463

000475

176

Martinkienė
Alina

512

000530

UAB „Auditas tau“, 001361,
UAB „Auditas tau“, 001361,
Vytauto g. 75-3, LT-65156 Varėna, Vytauto g. 75-3, LT-65156 Varėna,
mob. 861240322,
mob. 861240322,
adivam.m@gmail.com
adivam.m@gmail.com
Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„Gaudera“, 001223, Partizanų g. 49- „Gaudera“, 001223, Partizanų g. 4927, Kaunas, tel. 837313085, faks. 27, Kaunas, tel. 837313085, faks.
837316472, www.gaudera.lt,
837316472, www.gaudera.lt,
info@gaudera.lt
info@gaudera.lt
UAB „Pietų auditas ir apskaita“,
UAB „Pietų auditas ir apskaita“,
001353, Vilniaus g. 14, LT-64104 001353, Vilniaus g. 14, LT-64104
Kaniūkų k., Alytaus r., mob.
Kaniūkų k., Alytaus r., mob.
868730979,
868730979,
pietuauditas@gmail.com
pietuauditas@gmail.com
UAB „Audito ir mokesčių
UAB „Audito ir mokesčių
konsultacijų biuras“, 001464,
konsultacijų biuras“, 001464,
Jonažolių g. 19-54, LT-04140
Jonažolių g. 19-54, LT-04140
Vilnius, mob. 868391631,
Vilnius, mob. 868391631,
info@amkb.lt
info@amkb.lt

UAB „LEXIN auditas“, 001399,
UAB „LEXIN auditas“, 001399,
Gudelių g. 46, LT-80106 Žadžiūnų Gudelių g. 46, LT-80106 Žadžiūnų
k., Šiaulių r., tel. 841552449,
k., Šiaulių r., tel. 841552449,
www.lexin.lt, info@lexin.lt
www.lexin.lt, info@lexin.lt

Puslapis 33 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

177

Maruškevičienė
Daiva

428

UAB MOKESČIŲ EKSPERTŲ
BIURAS, 001314, Gedimino pr.
26, Vilnius, tel. 852123612, faks.
UAB MOKESČIŲ EKSPERTŲ
852123608, www.meb.lt,
BIURAS, 001314, Gedimino pr.
akapitanovas@meb.lt;
26, Vilnius, tel. 852123612, faks.
Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso
852123608, www.meb.lt,
auditas“, 001287, Jakšto g. 12,
akapitanovas@meb.lt;
000439
Vilnius, tel. 852312523,
UAB Mokesčių ekspertų
balanso.auditas@takas.lt;
konsultacijos, 001492, Labdarių g.
UAB Mokesčių ekspertų
8A-15, LT-01120 Vilnius, tel.
konsultacijos, 001492, Labdarių g.
852123612, www.meb.lt,
8A-15, LT-01120 Vilnius, tel.
info@meb.lt
852123612, www.meb.lt,
info@meb.lt

178

Masalskis
Arnoldas

202

000167

179

Masiulevičius
Audrius

180

Matulaitienė
Jurgita

181

Matulevičienė
Jūratė

182

Matulienė Rita

587

457

597

14

000611

UAB „Novus numerus“, 001485, UAB „Novus numerus“, 001485,
Kazio Ulvydo g. 5-83, LT-08354
Kazio Ulvydo g. 5-83, LT-08354
Vilnius, mob. 861561682,
Vilnius, mob. 861561682,
info@numerus.lt, www.numerus.lt info@numerus.lt, www.numerus.lt

000469

Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com

000623

UAB „LEXIN auditas“, 001399,
UAB „LEXIN auditas“, 001399,
Gudelių g. 46, LT-80106 Žadžiūnų Gudelių g. 46, LT-80106 Žadžiūnų
k., Šiaulių r., tel. 841552449,
k., Šiaulių r., tel. 841552449,
www.lexin.lt, info@lexin.lt
www.lexin.lt, info@lexin.lt

000375

UAB „Audito sprendimai“,
001415, Dzūkų g. 22-5, Vilnius,
tel./ faks. 852656205,
www.auditosprendimai.lt,
info@auditosprendimai.lt

UAB „Audito sprendimai“,
001415, Dzūkų g. 22-5, Vilnius,
tel./ faks. 852656205,
www.auditosprendimai.lt,
info@auditosprendimai.lt

Puslapis 34 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

183

Auditoriaus
pavardė, vardas

Matusevičienė
Ilona

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

206

184 Michailov Andrej 573

185
186
187

Miciukevičius
Paulius
Mickus
Gediminas
Mikelionienė
Aistė

Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso
auditas“, 001287, Jakšto g. 12,
Vilnius, tel. 852312523, faks.
852125253,
Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso
balanso.auditas@takas.lt;
auditas“, 001287, Jakšto g. 12,
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
Vilnius, tel. 852312523, faks.
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
852125253,
000171
852387373, mob. 868688004,
balanso.auditas@takas.lt;
www.nexia.com, info@jak.lt;
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
Apskaitos ir kontrolės uždaroji
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
852387373, mob. 868688004,
001454, Gedimino pr. 24-11, LTwww.nexia.com, info@jak.lt
01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
audito@audito.lt
UAB „Veiklos auditas“, 001462,
Savanorių pr. 50-10, LT-03136
Vilnius, mob. 867741470,
UAB „Veiklos auditas“, 001462,
info@veiklosauditas.lt,
Savanorių pr. 50-10, LT-03136
www.veiklosauditas.lt;
000597
Vilnius, mob. 867741470,
UAB Ambrazaičio audito biuras,
info@veiklosauditas.lt,
001504, Laisvės pr. 77-321, LTwww.veiklosauditas.lt
06122 Vilnius, tel. 852030302,
info@auditobiuras.lt,
www.auditobiuras.lt

503

000521

571

000595

551

000574

188 Miknienė Kristina 210

000174

Mikšytė Laima

000519

189

501

Kristinos Miknienės audito įmonė,
001263, S. Žukausko g. 41-13, LT49214 Kaunas, tel. / faks.
837425608,
kristina@auditoimone.lt
UAB „Audit&Accounting“,
UAB „Audit&Accounting“,
001489, A. Goštauto g. 8-356, LT- 001489, A. Goštauto g. 8-356, LT01108 Vilnius, tel. / faks.
01108 Vilnius, tel. / faks.
838950060, www.audac.lt,
838950060, www.audac.lt,
info@audac.lt
info@audac.lt

Puslapis 35 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

190 Milašiūnienė Rasa 416

191

Miškinienė
Virginija

223

Mordas Eugidijus
192
219
Ričardas

000425

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-12-21 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-59.13.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-12-29

000185

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-11-18 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 15.1.5,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-11-22

000182

Uždaroji akcinė bendrovė „E.
Mordas ir partneriai“, 001255,
Šarkuvos g. 6-4, LT-48175 Kaunas,
mob. 860454850,
mordas.auditas@gmail.com

Puslapis 36 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

193

Motiejaitienė
Kristina

221

000184

194

Motiejūnienė
Gitana

418

000427

195 Narkis Martynas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audista“, 001218, Jonavos g. 3,
Kaunas, tel. 837422712, faks.
837207665,
uabaudista@gmail.com

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audista“, 001218, Jonavos g. 3,
Kaunas, tel. 837422712, faks.
837207665,
uabaudista@gmail.com

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR prezidiumo 2017-12-12
nutarimu Nr. 1.4-70.23.4.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-12-13

429

000440

196 Navikienė Jurgita 485

000498

Nekrašienė
Agrafina

000189

UAB „Fimeda“, 001510, Maironio UAB „Fimeda“, 001510, Maironio
g. 4A-3, LT-00134 Palanga, mob. g. 4A-3, LT-00134 Palanga, mob.
868766421, auditasn@yahoo.com 868766421, auditasn@yahoo.com

000516

UAB „Main Financial Solutions“,
001381, Girulių g. 12-15, Vilnius,
tel./faks. 852652256, mob.
860416070, www.mfs.lt,
mfs@mfs.lt

197

198

Norkaitis Linas

228

499

199

Norkūnė Rasa

579

000603

200

Norkūnienė
Jurgita

449

000461

UAB „Solidus vox“, 001509, A.
Mickevičiaus g. 3-46, LT-76344
Šiauliai, tel. / faks. 841430438,
info@solvox.lt

UAB „Solidus vox“, 001509, A.
Mickevičiaus g. 3-46, LT-76344
Šiauliai, tel. / faks. 841430438,
info@solvox.lt

UAB „Main Financial Solutions“,
001381, Girulių g. 12-15, Vilnius,
tel./faks. 852652256, mob.
860416070, www.mfs.lt,
mfs@mfs.lt
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2019-08-30
nutarimu Nr. 1.4-60.10.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-09-02

Puslapis 37 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

201

202

203

Auditoriaus
pavardė, vardas

Norkus
Raimundas

Olechnovič
Anastasija

Pakina Natalija

204 Pakulienė Laima

205

Paludnevičienė
Irutė

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

527

553

453

232

233

000546

UAB „Finansų konsultantai“,
001467, Smėlio g. 20-4, LT-27102
Grigiškės, mob. 865201436,
admin@finkon.lt;
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
852387373, mob. 868688004,
www.nexia.com, info@jak.lt

000576

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d., LAR narystės
komisijos 2019-10-11 nutarimu Nr.
1.4-69.12.1.3, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-10-16

000465

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201702-15 nutarimu Nr. 1.4-1.2.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-02-17

000193

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR prezidiumo 2017-05-02
nutarimu Nr. 1.4-27.8.2.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2017-05-03

000194

Audito UAB „Censor“, 001303,
Undinės g. 17, Kaunas, mob.
868569908, auditas@censor.lt;
Uždaroji akcinė bendrovė
„Konfidena“, 001311, Laisvės al.
11-3, LT-44238 Kaunas, tel. / faks.
837323231, www.konfidena.lt,
info@konfidena.lt

Audito UAB „Censor“, 001303,
Undinės g. 17, Kaunas, mob.
868569908, auditas@censor.lt

Puslapis 38 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

206

Paškevičienė
Svetlana

207

208

Paulavičienė
Daiva

Paulavičienė
Julija

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

234

236

237

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„Auditingas“, 001471, Laukuvos g. „Auditingas“, 001471, Laukuvos g.
000195
45, LT-47406 Kaunas, mob.
45, LT-47406 Kaunas, mob.
861250556, tel. / faks. 837222335, 861250556, tel. / faks. 837222335,
apskaita@auditingas.lt
apskaita@auditingas.lt

000197

000198

UAB MOKESČIŲ EKSPERTŲ
BIURAS, 001314, Gedimino pr.
26, Vilnius, tel. 852123612, faks.
852123608, www.meb.lt,
akapitanovas@meb.lt;
UAB Mokesčių ekspertų
konsultacijos, 001492, Labdarių g.
8A-15, LT-01120 Vilnius, tel.
852123612, www.meb.lt,
info@meb.lt

UAB MOKESČIŲ EKSPERTŲ
BIURAS, 001314, Gedimino pr.
26, Vilnius, tel. 852123612, faks.
852123608, www.meb.lt,
akapitanovas@meb.lt

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-12-06 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 16.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-12-12

Puslapis 39 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

209 Pavalkienė Rima

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

472

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„INFOAUDITAS“, 001266,
„INFOAUDITAS“, 001266,
Užupio g. 7-68, LT-01200 Vilnius, Užupio g. 7-68, LT-01200 Vilnius,
mob. 869815239,
mob. 869815239,
info@infoauditas.lt,
info@infoauditas.lt,
000485
www.infoauditas.lt;
www.infoauditas.lt;
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS, UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
001401, S. Žukausko g. 16-3, LT- 001401, S. Žukausko g. 16-3, LT08234 Vilnius, tel. 852711226,
08234 Vilnius, tel. 852711226,
faks. 852711226,
faks. 852711226,
rima.pavalkiene@gmail.com
rima.pavalkiene@gmail.com
Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

210 Pekarskienė Gytė 604

000630

211 Perminaitė Aistė

568

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „TEZAURUS
AUDITAS“, 001211, J. Jasinskio g.
000592
4-17, LT-01112 Vilnius, mob.
862036987, www.tezaurus.lt,
info@tezaurus.lt

240

000201

UAB „Revizorius“ grupė, 001440,
Kalvarijų g. 125, LT-08221
Vilnius, mob. 864059599, faks.
852131409, info@revizorius.lt,
www.revizorius.lt

000342

„KPMG Baltics“, UAB, 001506, „KPMG LT“, KŪB, 001507, Lvovo
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
g. 101, LT-08104 Vilnius, tel.
tel. 852102600, faks. 852102659,
852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt
www.kpmg.lt, reception@kpmg.lt

212

Pesliakienė
Janina

213

Petrauskaitė
Birutė

243

Puslapis 40 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

214

215

216

Auditoriaus
pavardė, vardas

Petrauskienė
Birutė

Petravičienė
Nijolė

Petruškevičienė
Irena

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

244

UAB „Auditėja“, 001309, Šiaurės
pr. 8A, LT-49155 Kaunas, mob.
868627422, tel./faks. 837723874,
www.auditeja.lt, info@auditeja.lt;
Uždaroji akcinė bendrovė
„PROVISUS“, 001230, Kalvarijų
UAB „Auditėja“, 001309, Šiaurės
g. 98, LT-08211 Vilnius, tel.
pr. 8A, LT-49155 Kaunas, mob.
000205
852638720, faks. 852638721,
868627422, tel./faks. 837723874,
www.provisus.lt,
www.auditeja.lt, info@auditeja.lt
provisus@provisus.lt;
UAB „AUDITO LAIKAS“,
001222, Vytauto g. 43,
Marijampolė, tel./faks. 834391194,
www.auditolaikas.lt,
zina@auditolaikas.lt

245

Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso
auditas“, 001287, Jakšto g. 12,
000206
Vilnius, tel. 852312523, faks.
852125253,
balanso.auditas@takas.lt

247

000208

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Įstaigos 2019 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-11
„Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta LAR
siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Petrauskienei įspėjimą,
galiojantį nuo 2019 m. gegužės 15 d. iki 2020 m. gegužės 15 d.
Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų
audito įstatymo 33 str. 1 d.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 12
d. nutartimi priimtas pareiškėjos auditorės Birutės Petrauskienės
2019 m. birželio 11 d. teisme gautas skundas.

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2019-12-06 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 16.1.5,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-12-12

Puslapis 41 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

217

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Plačenytė Dalia
Kristina

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-09-29 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 10.2.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-10-05

218 Plauškienė Nijolė

251

000212

252

000213

219

Pogoželskis
Vaclovas

430

000441

220

Pranckėnaitė
Sigita

601

000627

221

Pranckėnienė
Dangutė

255

000345

222

Pupaleigienė
Daiva

431

000442

Uždaroji akcinė bendrovė
„Žemaitijos auditas“, 001216, S.
Daukanto g. 4, Kretinga, tel.
846400760, faks. 846400762,
www.zemaitijosauditas.lt,
info@zemaitijosauditas.lt
UAB „Verslo konsultacijos ir
auditas“, 001326, Fabijoniškių g. 334, Vilnius, tel. 852735896,
www.vka-auditas.lt,
vpogozelskis@gmail.com
Moore Mackonis, UAB, 001495, J.
Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius,
mob. 861153738, www.mooremackonis.lt, info@mooremackonis.lt
Moore Mackonis, UAB, 001495, J.
Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius,
mob. 861153738, www.mooremackonis.lt, info@mooremackonis.lt
Audito UAB „Thezis“, 001209,
Pušų g. 5-2, LT-45319 Kaunas,
mob. 868640011, tel. / faks.
837260613, www.thezis.lt,
thezis@thezis.lt, info@thezis.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Žemaitijos auditas“, 001216, S.
Daukanto g. 4, Kretinga, tel.
846400760, faks. 846400762,
www.zemaitijosauditas.lt,
info@zemaitijosauditas.lt
UAB „Verslo konsultacijos ir
auditas“, 001326, Fabijoniškių g. 334, Vilnius, tel. 852735896,
www.vka-auditas.lt,
vpogozelskis@gmail.com

Moore Mackonis, UAB, 001495, J.
Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius,
mob. 861153738, www.mooremackonis.lt, info@mooremackonis.lt
Audito UAB „Thezis“, 001209,
Pušų g. 5-2, LT-45319 Kaunas,
mob. 868640011, tel. / faks.
837260613, www.thezis.lt,
thezis@thezis.lt, info@thezis.lt
Puslapis 42 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

223

224

225

226

Auditoriaus
pavardė, vardas

Pupšytė Ilona

Pūrienė Ingrida

Putina Lilija

Račienė Roma

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d., LAR narystės
komisijos 2019-10-11 nutarimu Nr.
1.4-69.12.1.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-10-16

596

000621

440

Uždaroji akcinė bendrovė „Audito Uždaroji akcinė bendrovė „Audito
konsultacinis centras“, 001283, J. konsultacinis centras“, 001283, J.
000451 Basanavičiaus g. 15/3-4, LT-03108 Basanavičiaus g. 15/3-4, LT-03108
Vilnius, tel. / faks.: 852651517,
Vilnius, tel. / faks.: 852651517,
www.akc.lt, auditas@akc.lt
www.akc.lt, auditas@akc.lt

260

261

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-10-29 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 11.4.5,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-11-05

000397

000221

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITORIŲ BIURAS“, 001466, „AUDITORIŲ BIURAS“, 001466,
Dariaus ir Girėno g. 40-306, LTDariaus ir Girėno g. 40-306, LT02189 Vilnius, tel. 852611187,
02189 Vilnius, tel. 852611187,
mob. 869829097,
mob. 869829097,
www.auditoriubiuras.lt,
www.auditoriubiuras.lt,
info@auditoriubiuras.lt
info@auditoriubiuras.lt

Puslapis 43 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

227

228

Auditoriaus
pavardė, vardas

Račkauskaitė
Daina

Radavičienė
Margarita

229

Radavičienė
Stanislava

230

Radavičius
Šarūnas

231

Radzevičienė
Rasa

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

000222

UAB „PATIKIMAS AUDITAS“,
001232, A. Goštauto g. 8-313, LT01108 Vilnius, tel.: 852497754 /
852498529, faks. 852496035,
info@patikimasauditas.lt;
UAB „FMG AUDIT“, 001297, J.
Basanavičiaus g. 16-125/
Mindaugo g. 5-125, LT-03224
Vilnius, tel. 852619477, faks.
852619965,
saulius.lapsinskas@fmgaudit.lt

264

000224

Audito UAB „Censor“, 001303,
Undinės g. 17, Kaunas, mob.
Uždaroji akcinė bendrovė
868569908, auditas@censor.lt;
„Konfidena“, 001311, Laisvės al.
Uždaroji akcinė bendrovė
11-3, LT-44238 Kaunas, tel. / faks.
„Konfidena“, 001311, Laisvės al.
837323231, www.konfidena.lt,
11-3, LT-44238 Kaunas, tel. / faks.
info@konfidena.lt
837323231, www.konfidena.lt,
info@konfidena.lt

265

UAB „S. Radavičienės
konsultacijos“, 001458, Savanorių
UAB „S. Radavičienės
pr. 6A-1011, LT-03116 Vilnius, tel.
konsultacijos“, 001458, Savanorių
000225
852331415, maryte@srauditas.lt;
pr. 6A-1011, LT-03116 Vilnius, tel.
UAB „Baltauditas“, 001486, Lvovo
852331415, maryte@srauditas.lt
g. 89A-5, LT-09306 Vilnius, mob.
861442377, info@baltauditas.com

266

MB „Saluma“, 001497, Dangaus g. MB „Saluma“, 001497, Dangaus g.
17, LT-14168 Gudelių k., Zujūnų 17, LT-14168 Gudelių k., Zujūnų
000226
sen., Vilniaus r., tel. 868718507,
sen., Vilniaus r., tel. 868718507,
sarunas@saluma.lt
sarunas@saluma.lt

16

Uždaroji akcinė bendrovė
„PricewaterhouseCoopers“,
001273, J. Jasinskio g. 16B, LT000377
03163 Vilnius, tel. 852392300,
faks. 852392301, www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com

262

Puslapis 44 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

232

Ramanauskaitė
Agnė

530

233

Ramanauskas
Aidas

270

234

235

Ramanauskas
Petras

Ramanauskienė
Irena

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Uždaroji akcinė bendrovė
„SCANDINAVIAN
ACCOUNTING AND
CONSULTING“, 000515,
000549
Radvilėnų pl. 56, LT-50271
Kaunas, tel. 837320806,
www.bakertilly.lt,
sac@bakertilly.lt
UAB „ECOVIS Proventus“,
001437, A. Rotundo g. 4A, Vilnius,
tel.: 852136577, faks. 852784052,
UAB „ECOVIS Proventus“,
www.proventus.lt,
001437, A. Rotundo g. 4A, Vilnius,
000230
info@proventus.lt;
tel.: 852136577, faks. 852784052,
UAB Nexia JK, 001468, Laisvės
www.proventus.lt,
pr. 125, LT-06118 Vilnius, tel.
info@proventus.lt
852387373, mob. 868688004,
www.nexia.com, info@jak.lt

452

Uždaroji akcinė bendrovė
„INTERAUDITAS“, 001306,
Verkių g. 1-22, LT-08218 Vilnius,
mob. 869837183, www.intera
uditas.lt, petras@interauditas.lt;
UAB „ECOVIS Proventus“,
Uždaroji akcinė bendrovė
001437, A. Rotundo g. 4A, Vilnius,
„INTERAUDITAS“, 001306,
tel.: 852136577, faks. 852784052, Verkių g. 1-22, LT-08218 Vilnius,
000464
www.proventus.lt,
mob. 869837183,
info@proventus.lt;
www.interauditas.lt,
Uždaroji akcinė bendrovė
petras@interauditas.lt
„NAUKONSA“, 000161,
Fabijoniškių g. 27-13, LT-07121
Vilnius, mob. 868624214,
gmail@naukonsa.com,
Dvarc716@yahoo.com

272

Irenos Ramanauskienės audito
įmonė, 001473, Paikio g. 5, LT69338 Ožkasvilių k., mob.
861575747, tel./faks. 834352308,
irena@nisa.lt

000231

Įstaigos 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-17
„Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditorei
Irenai Ramanauskienei pareikštas įspėjimas, galiojantis nuo
2018 m. rugsėjo 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 11 d. Poveikio
priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito
įstatymo 33 str. 1 d.

Puslapis 45 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

236

Auditoriaus
pavardė, vardas

Ramanauskienė
Vida

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

273

000232

Uždaroji akcinė bendrovė
„GOVIJA“, 001299, H. Manto g.
46-19, LT-92225 Klaipėda, tel.
Uždaroji akcinė bendrovė
846420473, faks. 846420472,
„GOVIJA“, 001299, H. Manto g.
info@govija.lt, www.govija.lt;
46-19, LT-92225 Klaipėda, tel.
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
846420473, faks. 846420472,
001401, S. Žukausko g. 16-3, LTinfo@govija.lt, www.govija.lt
08234 Vilnius, mob. 861533040,
faks. 852121710,
rima.pavalkiene@gmail.com

000590

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201606-10 nutarimu Nr. 1.4-31.8.5.1.,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2016-06-13

238 Raudonienė Daiva 509

000527

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-09-14 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-39.8.3.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-09-18

239 Razmienė Ramutė

UAB „Audito nauda“, 000508,
UAB „Audito nauda“, 000508,
Biržų g. 2, Pasvalys, tel.
Biržų g. 2, Pasvalys, tel.
000378 845134551, faks. 845134550, mob. 845134551, faks. 845134550, mob.
861039580,
861039580,
ramute.razmiene@auditonauda.lt ramute.razmiene@auditonauda.lt

237

Ramašauskienė
Virginija

566

17

Puslapis 46 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Razmutė240
Šliužienė Monika

241

Reimantaitė
Žeraldina

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

529

UAB „Audito nauda“, 000508,
Biržų g. 2, Pasvalys, tel.
000548 845134551, faks. 845134550, mob.
861039580,
monika.razmutė@auditonauda.lt

514

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
000532
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

242

Ribinskienė
Gražina

276

243

Rimašauskas
Simonas

454

244

Rupeikienė
Loreta

280

UAB „IDG auditoriai“, 001208,
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
tel. 852071772, www.idg.lt,
UAB „IDG auditoriai“, 001208,
info@idg.lt;
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
000234 UAB „ROSK Consulting“, 001407,
tel. 852071772, www.idg.lt,
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
info@idg.lt
tel. 852071773,
info@roskconsulting.lt,
www.roskconsulting.lt
UAB „DELOITTE LIETUVA“,
UAB „DELOITTE LIETUVA“,
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
000466
Vilnius, tel. 852553000,
Vilnius, tel. 852553000,
www.deloitte.lt,
www.deloitte.lt,
lietuva@deloittece.com
lietuva@deloittece.com

000238

Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITO GAIRĖS“, 000279, S.
Daukanto g. 22A-7, Klaipėda,
Uždaroji akcinė bendrovė
tel./faks. 846314070, loreta„AUDITO GAIRĖS“, 000279, S.
rupeikiene@centras.lt;
Daukanto g. 22A-7, Klaipėda,
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
tel./faks. 846314070, loreta001401, S. Žukausko g. 16-3, LTrupeikiene@centras.lt
08234 Vilnius, mob. 861533040,
faks. 852121710,
rima.pavalkiene@gmail.com

Puslapis 47 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

245

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Rusinienė Dalia

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2019-02-18
nutarimu Nr. 1.4-12.2.2.1, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-02-19

246 Ruzgienė Jolanta

247

Sabaliauskaitė
Virginija

248

Sabonienė
Danguolė

249

Sakalauskienė
Jūratė

250

Saldukas
Virginijus

559

000582

281

UŽDAROJI AKCINĖ
UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „AUDIFINA“,
BENDROVĖ „AUDIFINA“,
000239 001483, A. Juozapavičiaus g. 6, LT- 001483, A. Juozapavičiaus g. 6, LT09310 Vilnius, tel. 852127365,
09310 Vilnius, tel. 852127365,
www.audifina.lt, info@audifina.lt www.audifina.lt, info@audifina.lt
V. Sabaliauskaitės personalinė
įstaiga „Biznio etika“, 001269,
Laisvės al. 99B-2, LT-44291
Kaunas, mob. 869819069,
auditas@biznioetika.lt

282

000240

18

UAB „AD auditas“, 001323, Petro
Baublio g. 53, LT-08431 Vilnius,
tel./faks. 852613603,
UAB „AD auditas“, 001323, Petro
www.adauditas.lt, ad@adauditas.lt;
Baublio g. 53, LT-08431 Vilnius,
000379 UAB „Revizorius“ grupė, 001440,
tel./faks. 852613603,
Kalvarijų g. 125, LT-08221
www.adauditas.lt, ad@adauditas.lt
Vilnius, mob. 864059599, faks.
852131409, info@revizorius.lt,
www.revizorius.lt

284

286

000241

UAB „Verslo apskaitos auditas“,
001451, Bitininkų g. 4C-19, LT08310 Vilnius, mob. 868779679,
info@versloauditas.lt,
www.versloauditas.lt

UAB „Verslo apskaitos auditas“,
001451, Bitininkų g. 4C-19, LT08310 Vilnius, mob. 868779679,
info@versloauditas.lt,
www.versloauditas.lt

000243

UAB „Audito tikslas“, 001388,
Lietuvininkų g. 23, LT-99134
Šilutė, mob. 868923143, faks.
844177100, www.auditoriai.lt,
auditas@auditoriai.lt

UAB „Audito tikslas“, 001388,
Lietuvininkų g. 23, LT-99134
Šilutė, mob. 868923143, faks.
844177100, www.auditoriai.lt,
auditas@auditoriai.lt

Puslapis 48 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

251

Samulevičiūtė
Rūta

252

Sankauskienė
Danutė

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

500

000518

287

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„TIKRAI IR TEISINGAI“, 000501, „TIKRAI IR TEISINGAI“, 000501,
000244
Uosių sodų 7-oji g. 2, LT-11128
Uosių sodų 7-oji g. 2, LT-11128
Vilnius, mob. 869945550,
Vilnius, mob. 869945550,
tikrai.teisingai@gmail.com
tikrai.teisingai@gmail.com

253 Satkus Vidmantas 615

254 Saulienė Monika

255

Savčuk Olga

256 Selevičienė Rasa

608

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „AUDIFINA“,
000641 001483, A. Juozapavičiaus g. 6, LT09310 Vilnius, tel. 852127365,
www.audifina.lt, info@audifina.lt

000634

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt

UAB „DELOITTE LIETUVA“,
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
Vilnius, tel. 852553000,
www.deloitte.lt,
lietuva@deloittece.com

19

000380

489

Uždaroji akcinė bendrovė
„PricewaterhouseCoopers“,
001273, J. Jasinskio g. 16B, LT000504
03163 Vilnius, tel. 852392300,
faks. 852392301, www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-11-27 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-56.12.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-12-04

Puslapis 49 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

257

Seminogovas
Borisas

289

000246

258

Siniauskienė
Jovita

432

000443

Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 001246, Draugystės g.
19, Kaunas, tel. 837200710, faks.
837354057, www.botasta.lt,
botasta@botasta.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 001246, Draugystės g.
19, Kaunas, tel. 837200710, faks.
837354057, www.botasta.lt,
botasta@botasta.lt

UAB „Virgauda“, 001500, K.
Baršausko g. 66, LT-51436
Kaunas, tel. 837320390, faks.
837202740

259

Sirevičienė
Virginija

293

000250

BDO auditas ir apskaita, UAB,
001496, K. Baršausko g. 66, LT51436 Kaunas, tel. 837320390,
www.bdo.lt, info@bdo.lt;
UAB „Virgauda“, 001500, K.
Baršausko g. 66, LT-51436
Kaunas, tel. 837320390, faks.
837202740

260

Sirutytė Asta

515

000533

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

Skardžiūtė
261
403
Ivanecienė Birutė

000412

UAB „Baltijos auditas“ ir ko,
001435, Architektų g. 112-11, LT04223 Vilnius, tel. / faks.
852332603, baltaud@baltaud.lt

Skrebnevskienė
Olga

605

000631

459

UAB „ROSK Consulting“, 001407,
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
tel. 852071773,
info@roskconsulting.lt,
UAB „ROSK Consulting“, 001407,
www.roskconsulting.lt;
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
UAB „IDG auditoriai“, 001208,
tel. 852071773,
Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
info@roskconsulting.lt,
000471
tel. 852071772, www.idg.lt,
www.roskconsulting.lt;
info@idg.lt;
UAB „IDG auditoriai“, 001208,
AUDITO UAB O. ARMALIENĖ Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius,
IR PARTNERIAI, 001242, Laisvės
tel. 852071772, www.idg.lt,
al. 9-5, Kaunas, tel.: 837407612,
info@idg.lt
837200072, faks. 837407613,
www.armauditas.lt,
info@armauditas.lt

262

263

Skrebnevskis
Romanas

Puslapis 50 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

264 Skuodienė Aušra

265

Snapkauskas
Nerijus

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

20

UAB „Auditorių pajėgos“, 000551,
Karaliaus Mindaugo pr. 29-12,
Kaunas, faks. 837203203, mob. UAB „Auditorių pajėgos“, 000551,
868688600,
Karaliaus Mindaugo pr. 29-12,
000381
askuodiene@gmail.com;
Kaunas, faks. 837203203, mob.
UAB „Finansų logika“, Žemaičių
868688600,
g. 111, LT-44187 Kaunas, tel./faks.
askuodiene@gmail.com
837331004, www.finansulogika.lt,
neringa@finansulogika.lt

607

000633

266 Sokolovienė Alina 300

267

268

Soruženkov
Andrej

Staliūnienė
Jolanta Dalia

476

303

269 Stalmokienė Vida 304

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Certified Public Accountant
(NH Board of Accountancy,
JAV)

UAB „Censitor“, 001391, Kiškių g. UAB „Censitor“, 001391, Kiškių g.
20A-7, Kaunas, tel. 837750755,
20A-7, Kaunas, tel. 837750755,
000256
faks. 837731901,
faks. 837731901,
www.censitor.net,
www.censitor.net,
sokoloviene@censitor.net
sokoloviene@censitor.net
Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d., LAR narystės
komisijos 2019-10-16 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 13.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-10-22

000489

000259

BDO auditas ir apskaita, UAB,
001496, K. Baršausko g. 66, LT51436 Kaunas, tel. 837320390,
www.bdo.lt, info@bdo.lt

000260

Uždaroji akcinė bendrovė
„Žemaitijos auditas“, 001216, S.
Daukanto g. 4, Kretinga, tel.
846400760, faks. 846400762,
www.zemaitijosauditas.lt,
info@zemaitijosauditas.lt

J. D. Staliūnienės audito
konsultacinė firma, 000438, Kuršių
g. 40-44, LT-48143 Kaunas, tel.
837234717, mob. 868744057,
www.jds.lt
Uždaroji akcinė bendrovė
„Žemaitijos auditas“, 001216, S.
Daukanto g. 4, Kretinga, tel.
846400760, faks. 846400762,
www.zemaitijosauditas.lt,
info@zemaitijosauditas.lt

Puslapis 51 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

270

Auditoriaus
pavardė, vardas

Stancelienė
Aldona

271 Stankevič Michal

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

305

000261

421

000432

272

Stankevičienė
Birutė

273

Stefanovič
Jadvyga

312

274

Steponavičiūtė
Jūratė

314

275

Stirpeikienė
Danguolė

585

490

000506

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.,
LAR narystės komisijos 2019-06-04
nutarimu Nr. 1.4-43.7.2.3, auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdytas
neribotai nuo 2019-06-05

Įstaigos 2019 m. gegužės 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12
„Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta LAR
siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Stankevičienei įspėjimą,
galiojantį nuo 2019 m. gegužės 16 d. iki 2020 m. gegužės 16 d.,
ir duoti nurodymą – išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos
kėlimo kursų valandų auditoriaus išvados tema. Poveikio
priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito
įstatymo 33 str. 1 d.
Įstaigos direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V3-20
„Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Birutei
Stankevičienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas,
galiojantis nuo 2019 m. lapkričio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 6 d.
Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų
audito įstatymo 33 str. 1 d.

UAB „Verifica“, 001444, J.
UAB „Verifica“, 001444, J.
Galvydžio g. 11A-49, Vilnius, mob. Galvydžio g. 11A-49, Vilnius, mob.
868534101,
868534101,
birute.stankeviciene@yahoo.com birute.stankeviciene@yahoo.com

UAB „Audito standartas“, 001400, UAB „Audito standartas“, 001400,
Žalgirio g. 131-210, LT-08217
Žalgirio g. 131-210, LT-08217
000266
Vilnius, mob. 869819715,
Vilnius, mob. 869819715,
869819712,
869819712,
auditostandartas@gmail.com
auditostandartas@gmail.com
MB „Inovatyvūs audito
MB „Inovatyvūs audito
sprendimai“, 001484, Bokšto g. 4, sprendimai“, 001484, Bokšto g. 4,
LT-21422 Valų k., Trakų r., mob. LT-21422 Valų k., Trakų r., mob.
000268
869939463,
869939463,
finauditas@yahoo.co.uk,
finauditas@yahoo.co.uk,
www.inoauditas.com
www.inoauditas.com
Moore Mackonis, UAB, 001495, J.
Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius,
000609
mob. 861153738, www.mooremackonis.lt, info@mooremackonis.lt

Puslapis 52 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

276

277

Auditoriaus
pavardė, vardas

Stražinskas
Danius

Strelkauskis
Nerius

278 Strolienė Albina

279

Šanturova
Kristina

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

483

588

513

478

280 Šimkienė Valerija 321

000496

UAB „ANALITIKA“, 001427,
Kalvarijų g. 280-66, Vilnius, tel.
852730647, mob. 869830624,
versloanalitika@gmail.com;
UAB „Audito kokybė“, 001470,
Panevėžio g. 36-5, LT-02164
Vilnius, mob. 861273567,
rfs@inbox.lt

UAB „ANALITIKA“, 001427,
Kalvarijų g. 280-66, Vilnius, tel.
852730647, mob. 869830624,
versloanalitika@gmail.com;
UAB „Audito kokybė“, 001470,
Panevėžio g. 36-5, LT-02164
Vilnius, mob. 861273567,
rfs@inbox.lt

000612

Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com

000531

UAB „Apskaitos ir audito
UAB „Apskaitos ir audito
paslaugos“, 001376, Ugniagesių g. paslaugos“, 001376, Ugniagesių g.
6, Alytus, tel./faks. 831540191,
6, Alytus, tel./faks. 831540191,
albina@aapalytus.lt
albina@aapalytus.lt

000491

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201610-04 nutarimu Nr. 1.4-50.15.2.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2016-10-05

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„VALSKAITA“, 000457, S.
„VALSKAITA“, 000457, S.
Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius,
000275
tel. / faks. 852337824,
tel. / faks. 852337824,
valskaita@gmail.com,
valskaita@gmail.com,
www.valskaita.lt
www.valskaita.lt

Puslapis 53 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

281 Šimulevič Judita

282

Šlefendorienė
Edita

283 Štreimikienė Asta

284

Tamašauskas
Vitalis

285

Tamoševičė
Kristina

286

Tamulevičiūtė
Dana

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

408

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201111-14 nutarimu Nr. 20.10.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas nuo 2011-11-22 iki 201412-31, LAR prezidiumo 2014-11-01
nutarimu Nr. 1.4-66.3.1 - neribotai
nuo 2015 m. sausio 1 d.

000586

UAB „Audito kokybė“, 001470,
Panevėžio g. 36-5, LT-02164
Vilnius, mob. 861273567,
rfs@inbox.lt

328

000282

21

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ERNST & YOUNG
BALTIC“, 001503, Aukštaičių g. 7,
000382
LT-11341 Vilnius, tel. 852742200,
faks. 852742333, www.ey.com/lt,
vilnius@lt.ey.com

335

555

337

V. Tamašausko audito ir
konsultavimo paslaugų įmonė,
000446, Lukiškių g. 5, Vilnius,
tel./faks. 852151035,
vta2@inbox.lt

000288

000578

000290

UAB „Audito kokybė“, 001470,
Panevėžio g. 36-5, LT-02164
Vilnius, mob. 861273567,
rfs@inbox.lt

UAB „Revizorius“ grupė, 001440,
Kalvarijų g. 125, LT-08221
Vilnius, mob. 864059599, faks.
852131409, info@revizorius.lt,
www.revizorius.lt
D. Tamulevičiūtės individuali
įmonė, 001214, Baltupio g. 37-115,
Vilnius, tel.: 852697227,
852374571, faks. 852727655,
dana@dta.lt

Puslapis 54 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

287

Auditoriaus
pavardė, vardas

TarantovaitėStaniš Aliona

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

582

000606

Uždaroji akcinė bendrovė
„SCANDINAVIAN
ACCOUNTING AND
CONSULTING“, 000515,
Radvilėnų pl. 56, LT-50271
Kaunas, tel. 837320806,
www.bakertilly.lt,
sac@bakertilly.lt

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d., LAR narystės
komisijos 2019-10-28 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 14.3.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2019-11-04

288

Taraškevičienė
Angelė

340

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERTYBIŲ AUDITAS“, 001245,
Tilžės g. 12-2, LT-91130 Klaipėda,
Uždaroji akcinė bendrovė
tel. / faks. 846412575, mob.
„VERTYBIŲ AUDITAS“, 001245,
868750448,
Tilžės g. 12-2, LT-91130 Klaipėda,
www.vertybiuauditas.lt,
000354
tel. / faks. 846412575, mob.
vertybiu.auditas@gmail.com;
868750448,
UAB AUDITORIŲ KONCERNAS,
www.vertybiuauditas.lt,
001401, S. Žukausko g. 16-3, LTvertybiu.auditas@gmail.com
08234 Vilnius, mob. 861533040,
faks. 852121710,
rima.pavalkiene@gmail.com

289

Tažienė Vita

341

000293

342

UAB „Finansų logika“, 001330,
Žemaičių g. 111, LT-44187
Kaunas, tel./faks. 837331004, mob.
UAB „Finansų logika“, 001330,
868783452, www.finansulogika.lt,
Žemaičių g. 111, LT-44187
neringa@finansulogika.lt;
000399
Kaunas, tel./faks. 837331004, mob.
UAB „Auditorių pajėgos“, 000551,
868783452, www.finansulogika.lt,
Karaliaus Mindaugo pr. 29-12,
neringa@finansulogika.lt
Kaunas, faks. 837203203, mob.
868688600,
askuodiene@gmail.com

290

Tercijonienė
Neringa

291 Tinglum Laimutė 541

000562

Uždaroji akcinė bendrovė
„SCANDINAVIAN
ACCOUNTING AND
CONSULTING“, 000515,
Radvilėnų pl. 56, LT-50271
Kaunas, tel. 837320806,
www.bakertilly.lt,
sac@bakertilly.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„SCANDINAVIAN
ACCOUNTING AND
CONSULTING“, 000515,
Radvilėnų pl. 56, LT-50271
Kaunas, tel. 837320806,
www.bakertilly.lt,
sac@bakertilly.lt

Puslapis 55 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

292 Tumkienė Violeta 479

293

Turčinė Morta

294

Tušaitė Justė

295

Tvarijonas
Algirdas

613

000492
Moore Mackonis, UAB, 001495, J.
Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius,
000639
mob. 861153738, www.mooremackonis.lt, info@mooremackonis.lt
Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„VERSLO AUDITO
KONSULTACIJOS“, 001292,
Kauno g. 3A, LT-01314 Vilnius,
tel. 852332490, faks. 852332493,
www.vak.lt, auditas@vak.lt

350

000300

610

Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
000636
tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

351

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „ALDARIJA“,
001252, Kovo 11-osios g. 43-52,
Vilnius, tel./faks. 852432275, mob.
UŽDAROJI AKCINĖ
869 888873,
BENDROVĖ „ALDARIJA“,
aldarija27@gmail.com;
001252, Kovo 11-osios g. 43-52,
000301
UAB GRAŽINA BUCKIŪNIENĖ Vilnius, tel./faks. 852432275, mob.
IR PARTNERIAI, 000321, K.
869 888873,
Donelaičio g. 24, LT-44239
aldarija27@gmail.com
Kaunas, tel. 837323666, faks.
837323717, info@gbp.lt,
www.gbp.lt

297 Urbaitė Danguolė 352

UAB „Audito amplitudė“, 001387, UAB „Audito amplitudė“, 001387,
Darbininkų g. 6, LT-35113
Darbininkų g. 6, LT-35113
Panevėžys, tel. / faks. 845586761, Panevėžys, tel. / faks. 845586761,
mob. 868779976,
mob. 868779976,
info@auditoamplitude.lt,
info@auditoamplitude.lt,
www.auditoamplitude.lt
www.auditoamplitude.lt

296

Udalova Raisa

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

000302

Įstaigos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-26
„Dėl drausminės nuobaudos ir nurodymo skyrimo“ auditorei
Raisai Udalovai pareikštas įspėjimas, galiojantis nuo 2018 m.
gruožio 6 d. iki 2019 m. gruodžio 6 d. Poveikio priemonės
pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33
str. 1 d.

Puslapis 56 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

298

Urbanavičius
Kęstutis

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

353

299 Usevičienė Rima

355

Užbalis Arūnas

524

300

301

Vaičekonis
Dainius

360

302 Vainoras Arvydas 507

303
304

305

306

Vaitiekūnienė
Inga
Vaitkienė Jurga
Varabliauskė
Dalia

Vasilenko Irena

000303

UAB „APSKAITOS IR
MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“,
001505, Žygio g. 97A, LT-08236
Vilnius, tel. 852627943,
UAB „APSKAITOS IR
info@konsultantas.lt;
MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“,
000310
Apskaitos ir kontrolės uždaroji
001505, Žygio g. 97A, LT-08236
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
Vilnius, tel. 852627943,
001454, Gedimino pr. 24-11, LTinfo@konsultantas.lt
01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
audito@audito.lt

000525

000311

22

000383

365

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 001246, Draugystės g. „Botasta“, 001246, Draugystės g.
19, Kaunas, tel.: 837478998,
19, Kaunas, tel.: 837478998,
837200710, faks. 837354057,
837200710, faks. 837354057,
www.botasta.lt, botasta@botasta.lt www.botasta.lt, botasta@botasta.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė
„Gabrilė“, 001253, Technikos g. 7- „Gabrilė“, 001253, Technikos g. 7000305
106, LT-51209 Kaunas, mob.
106, LT-51209 Kaunas, mob.
869831285,
869831285,
rima.useviciene@gabrile.lt
rima.useviciene@gabrile.lt
000543

361

617

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

000643

000315

Įstaigos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-25
„Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditoriui
Dainiui Vaičekoniui pareikštas įspėjimas, galiojantis nuo 2018
m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. gruodžio 6 d. Poveikio priemonės
pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33
str. 1 d.

UAB „Added Value“, 001452,
UAB „Added Value“, 001452,
Šeškinės g. 6, LT-07152 Vilnius,
Šeškinės g. 6, LT-07152 Vilnius,
tel. / faks. 852436498,
tel. / faks. 852436498,
www.addedvalue.lt, info@avalue.lt www.addedvalue.lt, info@avalue.lt

UAB „DELOITTE LIETUVA“,
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
Vilnius, tel. 852553000,
www.deloitte.lt,
lietuva@deloittece.com
UAB „Audito tikslas“, 001388,
Lietuvininkų g. 23, LT-99134
Šilutė, mob. 868923143, faks.
844177100, www.auditoriai.lt,
auditas@auditoriai.lt

UAB „Audito tikslas“, 001388,
Lietuvininkų g. 23, LT-99134
Šilutė, mob. 868923143, faks.
844177100, www.auditoriai.lt,
auditas@auditoriai.lt

Puslapis 57 iš 62

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

307

Vasiliauskienė
Liucina

308

Vaskela
Gediminas

309

Vavriščiuk
Danata

310

Verseckienė
Vaida

311

Vidinevičius
Genadijus

312

Viedrynaitienė
Svetlana

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

510

UAB Crowe LT, 001472, Kalvarijų
g. 99A, LT-08219 Vilnius, tel.
000528 852731250, faks. 852915751, mob.
868623477, www.crowe.lt,
jolanta.janusauskiene@crowe.lt

470

UŽDAROJI AKCINĖ
UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „AUDIFINA“,
BENDROVĖ „AUDIFINA“,
000483 001483, A. Juozapavičiaus g. 6, LT- 001483, A. Juozapavičiaus g. 6, LT09310 Vilnius, tel. 852127365,
09310 Vilnius, tel. 852127365,
www.audifina.lt, info@audifina.lt www.audifina.lt, info@audifina.lt

367

000317

D. Vavriščiuk individuali įmonė,
001202, Partizanų g. 16-42, LT31108 Visaginas, mob. 869814072,
danata@hotmail.lt

000386

Rašytiniu auditoriaus prašymu LR
audito įstatymo Nr. VIII-1227 43 str.
3 d. nustatytu atveju, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 2 p., LAR prezidiumo 200904-27 nutarimu Nr. 8.15.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2009-05-07

433

000444

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR audito įstatymo Nr. VIII-1227 13
str. 1 d. 5 p., LAR prezidiumo 201702-15 nutarimu Nr. 1.4-1.2.1.5,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2017-02-17

371

Uždaroji akcinė bendrovė
Vykdo individualią veiklą, 001480,
„Auditingas“, 001471, Laukuvos g.
S. Lozoraičio g. 4-36, LT-53237
000320
45, LT-47406 Kaunas, mob.
Garliava, mob. 869998835,
861250556, tel. / faks. 837222335,
sv@auditas.net
apskaita@auditingas.lt

24

Puslapis 58 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

313

Auditoriaus
pavardė, vardas

VilimaitėKučinskienė
Gintarė

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

494

000511

314 Vinauskienė Dalia 372

000321

Višniauskis
Regimantas

374

000323

434

Uždaroji akcinė bendrovė
„EKSINSPEKTORIAI“, 001272,
Laidagalvių g. 15, LT-14187
Vilnius, mob. 869997348, tel./faks.
852481637, eksinsp@gmail.com;
000445
Apskaitos ir kontrolės uždaroji
akcinė bendrovė „AUDITAS“,
001454, Gedimino pr. 24-11, LT01103 Vilnius, tel. 852619772,
faks. 852784843, www.audito.lt,
direktorius@audito.lt

315

316

Vitkauskas
Artūras

Auditoriaus prašymu, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo Nr. XIII-96 14 str. 1 d. 3 p.
bei 14 str. 8 d. ir Auditoriaus
pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo, informacijos,
reikalingos auditorių sąrašui parengti,
atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 13.3 bei 16 p., LAR narystės
komisijos 2020-01-09 posėdyje
priimtu nutarimu Nr. 1.4-2.1.1.1,
auditoriaus pažymėjimo galiojimas
sustabdytas neribotai nuo 2020-01-15

317

Vitkevičius
Arūnas

375

000324

318

Voilo Jelena

435

000446

Dalios Vinauskienės firma,
001325, Kalvarijų g. 201K,
Vilnius, tel. 852700460, mob.
869844004, dalia@proventus.lt

Arūno Vitkevičiaus individuali
audito įmonė, 001305, Laisvės pr.
89-55, LT-06123 Vilnius, mob.
868719345,
arunas@auditokontora.lt,
www.auditokontora.lt

Puslapis 59 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

319 Vorauskienė Asta 378

000327

UAB „Gudronas“, 001334, Vasario UAB „Gudronas“, 001334, Vasario
16-osios g. 7-3, LT-89225
16-osios g. 7-3, LT-89225
Mažeikiai, mob. 869880410,
Mažeikiai, mob. 869880410,
gudronas1994@gmail.com
gudronas1994@gmail.com

320

Vorobjov Igor

600

000626

Uždaroji akcinė bendrovė „RÖDL
& PARTNER“, 001304, Tilto g. 1,
Vilnius, tel. 852123590,
www.roedl.lt, vilnius@roedl.com

321

Voverienė Ieva

380

000329

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt

576

000600

UAB „JAKVITA“, 001447,
Švitrigailos g. 16, LT-03223
Vilnius, tel. 852105074, faks.
852102075, www.jakvita.lt,
vita.j@jakvita.lt, info@jakvita.lt

552

UAB „Finansų arsenalas“, 001438,
K. Grybausko g. 1A, LT-46299
Kaunas, tel. 861867175,
UAB „Finansų arsenalas“, 001438,
a.zdanaviciene@gmail.com;
K. Grybausko g. 1A, LT-46299
000575 Kristinos Miknienės audito įmonė,
Kaunas, tel. 861867175,
001263, S. Žukausko g. 41-13, LTa.zdanaviciene@gmail.com
49214 Kaunas, tel. / faks.
837425608,
kristina@auditoimone.lt

322

323

324

325

Zanevskaja
Jurgita

Zdanavičius
Artūras

Zibalienė Nijolė

Ziziliauskas
Arvydas

384

455

000332

UAB „Optimus auditus“, 001382,
Bijūnų g. 8, LT-91204 Klaipėda,
tel./faks. 846311064, mob.
861473050,
nijolezibaliene@gmail.com

UAB „Optimus auditus“, 001382,
Bijūnų g. 8, LT-91204 Klaipėda,
tel./faks. 846311064, mob.
861473050,
nijolezibaliene@gmail.com

000467

Grant Thornton Baltic UAB,
Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt, 852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com
info@lt.gt.com

Puslapis 60 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

326

Auditoriaus
pavardė, vardas

Ziziliauskienė
Alma

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

385

000333

327 Žemaitis Giedrius 591

000615

328

Žemgulė Dovilė

520

000571

329

Žiemienė Eglė

388

000344

330

Žiemys Kęstutis

389

000337

331

Žilionienė Ona

332

Žukauskas
Edvinas

390

595

Grant Thornton Baltic UAB,
Grant Thornton Baltic UAB,
001502, Upės g. 21, LT-08128
001502, Upės g. 21, LT-08128
Vilnius, tel.: 852127856,
Vilnius, tel.: 852127856,
837422500, 846411248, faks.:
837422500, 846411248, faks.:
852685831, www.grantthornton.lt, 852685831, www.grantthornton.lt,
info@lt.gt.com
info@lt.gt.com
UAB „DELOITTE LIETUVA“,
001275, Jogailos g. 4, LT-01116
Vilnius, tel. 852553000,
www.deloitte.lt,
lietuva@deloittece.com
UAB „Audit&Accounting“,
001489, A. Goštauto g. 8-356, LT01108 Vilnius, tel. / faks.
838950060, www.audac.lt,
info@audac.lt;
Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITORIŲ BIURAS“, 001466,
Dariaus ir Girėno g. 40-306, LT02189 Vilnius, tel. 852611187,
mob. 869829097,
www.auditoriubiuras.lt,
info@auditoriubiuras.lt
Audito UAB „In salvo“, 001474,
Audito UAB „In salvo“, 001474,
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas,
tel. 837423738, faks. 837423742, tel. 837423738, faks. 837423742,
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt
www.insalvo.lt, info@insalvo.lt

000338

UAB „Audito ir apskaitos
UAB „Audito ir apskaitos
praktika“, 001260, Ligoninės g. 9- praktika“, 001260, Ligoninės g. 93, LT-62114 Alytus, mob.
3, LT-62114 Alytus, mob.
861036622,
861036622,
www.auditaspraktika.eu,
www.auditaspraktika.eu,
onute@auditaspraktika.eu
onute@auditaspraktika.eu

000619

„KPMG Baltics“, UAB, 001506,
Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius,
tel. 852102600, faks. 852102659,
www.kpmg.lt, vilnius@kpmg.lt

Puslapis 61 iš 62

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

Atnaujinta 2021-04-06

AUDITORIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Auditoriaus
pavardė, vardas

333

Žumbakienė
Daiva

Auditoriaus pažymėjimo galiojimo
Resustabdymo pradžia, pagrindas,
Darbovietės (audito įmonės)
Audito įmonės, kurios dalyvis yra
gisvadovaujantis LR finansinių ataskaitų
Pažymė- pavadinimas, pažymėjimo numeris,
auditorius, pavadinimas,
traaudito įstatymo 14 str., dokumento,
jimo
buveinės adresas, el. pašto adresas, pažymėjimo numeris, buveinės
cijos
kuriuo įforminamas Įstaigos
numeris
telefono ir fakso numeriai,
adresas, telefono ir fakso numeriai,
nusprendimas sustabdyti auditoriaus
interneto svetainės adresas
interneto svetainės adresas
meris
pažymėjimo galiojimą, numeris ir
data

504

000522

Auditoriaus, patvirtinto
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ir poveikio priemonės,
valstybės narės arba
nurodyti LR finansinių atskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir 4 d.,
valstybės ne narės
Įstaigos sprendimo skirti nurodymą ar poveikio priemonę
kompetentingos institucijos
numeris ir data, jeigu yra, – informacija apie ginčijamo
auditoriumi, priimančiosios
nurodymo ar poveikio priemonės apskundimą ar nagrinėjant
valstybės narės arba
skundą teismo priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma
valstybės ne narės
informacija minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kompetentingos institucijos
priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
pavadinimas, registracijos
pagrindas. (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis minėto
numeris, kita informacija
įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius metus nuo jo
apie tokį registravimą
paskyrimo)

UAB Raimda auditas, 001395,
UAB Raimda auditas, 001395,
Dobilų g. 8, Neveronių k., Kauno Dobilų g. 8, Neveronių k., Kauno
r., mob. 861654450, www.raudit.lt, r., mob. 861654450, www.raudit.lt,
raimda.audit@raudit.lt
raimda.audit@raudit.lt

Kompetentingos institucijos:
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) (Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos (toliau – Įstaiga) (Rinktinės g. 48A, LT-09318 Vilnius)

Puslapis 62 iš 62

