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Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje apžvelgiame savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teiktų 

rekomendacijų ir joms įgyvendinti numatytų priemonių įgyvendinimą.  

Pateikus audito rekomendacijas, audituojamieji subjektai patys parenka, suplanuoja ir su Tarnyba aptaria 

terminus ir priemones teiktoms rekomendacijoms įgyvendinti taip, kad jų priimti sprendimai ir rekomendacijų 

įgyvendinimas prisidėtų prie viešojo sektoriaus pokyčių, efektyvesnio savivaldybės finansų ir turto valdymo, 

vidaus kontrolės sistemos tobulinimo ir viešojo valdymo gerinimo ar kitose srityse. Tarnyba, įvertinusi priemonių 

įgyvendinimo rezultatus, rekomendacijų stebėseną tęsia, kol bus išspręstos audito metu iškeltos problemos ir jų 

atsiradimo priežastys. 

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita pateikta: Klaipėdos miesto savivaldybės merui, administracijos 

direktoriui, Kontrolės komitetui. 

Ataskaitoje pateikiami 2019 m. gruodžio 31 d. fiksuoti rekomendacijų stebėsenos duomenys apie 2018-2019 m. 

teiktas rekomendacijas.  
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1. APŽVALGA 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atkreipia dėmesį, jog sutarto termino nesilaikymas, įgyvendinant audito 

rekomendacijas, stabdo viešojo sektoriaus pažangą, atitolina visuomenei naudingus pokyčius. Didžiausias 

rekomendacijų įgyvendinimo poveikis yra tada, kai jos įgyvendinamos laiku. 

2018-2019 m. atlikus 13 auditų ir patikrinimų, pateiktos 193 rekomendacijos:  

 78 proc. arba 151 rekomendacija įgyvendinta ir stebėsena baigta 

 20 proc. arba 39 rekomendacijų terminas nepasibaigęs 

 2 proc. arba 3 rekomendacijos neįgyvendintos dėl aktualumo netekimo ar kitų priežasčių  

 

1 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo būklė 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

 

Kitame skyriuje pateiktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame 2020 m., o prieduose pateiktos visos 2018 

ir 2019 m. teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės ir įgyvendinimo būklė 2019-12-31 

dienai. 
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2. REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME 2020 M. 

Šiame skyriuje atkreipiame dėmesį į rekomendacijas, kurių įgyvendinimas numatytas 2020 m., daugeliu atvejų 

I pusmetyje.  

2.1. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų 

didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimas, panaudojimas 

(patikrinimas, 2018-06-18) 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

3. Įstaigoms suteiktą valstybės 

pagalbą, jeigu gavėjas jau pasiekęs 

Reglamente nustatytą maksimalų 

nereikšmingos pagalbos dydį, 

suderinti su Europos Komisija 

Inicijuojamas vieno bendro nuo visų Lietuvos savivaldybių taikomo finansavimo 

modelio profesionaliems sporto klubams parengimas, kuris teikiamas derinti 

Europos komisijai. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). Kūno kultūros ir sporto departamentas 

bandė raštu derinti schemą su Europos Komisija dėl Lietuvos federacijų 

finansavimo, bet EK atmetė. Dėl vieno bendro nuo visų Lietuvos savivaldybių 

taikomo finansavimo modelio profesionaliems sporto klubams parengimo, kuris  

teikiamas derinti Europos Komisijai, Savivaldybių asociacijoje buvo nutarta, kad 

Kauno miestas bus pagrindinis organizatorius, kuris pradės rengti bendrą 

schemą dėl sporto finansavimo savivaldybėse. Kol kas laukiama atsakymo iš 

Kauno, kodėl iki šios dienos niekas nepajudėjo tuo klausimu.  

Administracijos 

direktorius 

2019-09-01, 

pratęsta iki 2020-

06-01 

 

2.2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

duomenų tikrumas ir teisingumas, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės 

biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas ir jo naudojimas 

įstatymų nustatytiems tikslams (finansinis ir teisėtumo auditas, 2018-07-13) 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Pateiktos ataskaitoje   

7. Užtikrinti, kad KMSA ir VšĮ 

(Klaipėdos turizmo ir kultūros 

informacijos centras, Klaipėdos 

sveikatos priežiūros centras 

(Klaipėdos miesto poliklinika), 

Klaipėdos vaikų ligoninė, 

Klaipėdos greitosios medicininės 

pagalbos stotis, Klaipėdos krašto 

buriavimo mokykla „Žiemys“),  

panaudos teise valdančios 

savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančius pastatus, pastatų 

eksploatavimui naudojamiems 

žemės sklypams sudarytų 

panaudos sutartis su žemės 

patikėtiniu. 

Bus numatyta turto perdavimo sutartyse įpareigojimas sudaryti valstybinės 

žemės sklypų (jų dalių) panaudos sutartis, o apie turto perdavimo faktą teikti 

informaciją Žemėtvarkos skyriui atsakingas Turto skyrius. 

Žemėtvarkos skyrius organizuos žemės sklypų formavimo dokumentų 

parengimą, teiks informaciją NŽT Klaipėdos ir Neringos skyriui dėl sudarytų turto 

perleidimo sutarčių. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). VšĮ „Klaipėdos greitosios medicininės 

pagalbos stotis“ 2019 -11-28 sudarė panaudos sutartį Nr. 13SUN-39-(14.13.56.) 

(Nekilnojamo turto audito metu). Likusios 4  VšĮ nėra sudariusios panaudos 

sutarčių  pastatų eksploatavimui naudojamiems žemės sklypams.  

Detalus visų savivaldybės valdomų pastatų ir žemės sklypų po jais vertinimas bus 

pateiktas atlikus Nekilnojamo turto veiklos auditą (2020-04-01), jei bus teikiamos 

rekomendacijos, jos bus apjungtos. 

Administracijos 

direktorius 

2020-01-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

8. Užtikrinti, kad žemės sklypai, 

esantys po keliais, 

negyvenamaisiais pastatais, 

parkais ir skverais būtų suformuoti 

ir įregistruoti Nekilnojamojo turto 

registre. Numatyti konkrečias 

užduotis  bei nustatyti 

atsakingiems asmenims jų atlikimo 

terminus. 

2. Užbaigti žemės sklypų, reikalingų  esamų parkų, skverų eksploatavimui, 

formavimą ir įregistravimą NTR. Žemėtvarkos skyrius. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma).  

Administracijos 

direktorius 

2021-01-01 

3. Organizuoti 10 priede nurodytų žemės sklypų: 

3.1. formavimo ir pertvarkymo projektų parengimą: Herkaus Manto g. 83, Šaulių 

g. 4, Joniškės g. 22, Manto 47- Žemėtvarkos skyrius; 

3.2. sklypų kadastrinių matavimų parengimą ir įregistravimą NTR : Kretingos g. 

31, Liepojos g. 1, Baltijos 99, Tiltų g. 8, Turgaus g. 7, Taikos pr. 46, Taikos pr. 107, 

Šimkaus g. 5A, Baltijos pr.103, L. Šimkaus g. 12, Kuosų g. 8, Sulupės g.  11, 

Medžiotojų g. 2., Tiltų 19, Liepų g. 3 – atsakingas Žemėtvarkos sk. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). 

3.1. H. Manto g. 83 sklypą formuoti netikslinga, nes pagal detalųjį planą 

numatomas nugriauti dėl Herkaus Manto ir P. Lideikio sankryžos rekonstrukcijos 

(rekomendacija nebeaktuali);   Šaulių g. 4 – yra neįrengta  palėpė, prie kurios 

žemės sklypas neformuojamas (neperduodamas panaudai, nuomai) 

(rekomendacija nebeaktuali);  Joniškės g. 22 – terminas pratęstas  iki  2022-01-

01 (sudaryta sutartis dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 

rengimo, pagal kurią reikia parengti apie 200 sklypų projektų); H. Manto g. 47-  

terminas pratęstas iki 2020-10-01  (bus formuojamas sklypas, tam būtina 

parengti žemės  valdos projektą, atlikti  kadastrinius matavimus, įregistruoti 

sklypą NTR. Atlikus šiuos darbus panaudos ar nuomos sutartis turės sudaryti 

patalpų naudotojai). 

3.2. Suformuoti sklypai: Baltijos pr.  99, Tiltų g. 8, Turgaus g. 7,  Liepų g.  3, Kuosų 

g. 8, Medžiotojų g. 2, Kretingos g. 31-3, Taikos pr. 46, Taikos pr. 107-61, Tiltų g. 

19,  (patalpos yra perduotos naudotis įstaigoms ir organizacijoms, kurios turi 

teisę patalpų naudojimosi laikotarpiui sudaryti žemės nuomos, panaudos sutartis 

su valstybinės žemės patikėtiniu – NŽT. Savivaldybės biudžeto lėšomis yra 

parengti teritorijų planavimo dokumentai, sklypai suplanuoti, tačiau NTR 

neįregistruoti. Pagal LRV nutarimus, reglamentuojančius valstybinės žemės 

nuomos ar panaudos sutarčių sudarymo tvarkas, kadastriniai  matavimai 

rengiami suinteresuotų asmenų lėšomis, todėl prie savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių patalpų, perduotų tretiesiems asmenims, žemės sklypai turi būti 

formuojami trečiųjų asmenų  iniciatyva ir lėšomis (rekomendacija nebeaktuali).                                                                                                                                             

Sulupės g. 11-434 yra rūsio patalpos, prie jų sklypai neformuojami, o 

suformuotuose žemės sklypuose pastato eksploatacijai dalis  neperduodama 

naudotis (tik pagrindinių patalpų savininkams)  (rekomendacija nebeaktuali).                                                                                        

Šimkaus g. 12-95 yra neįrengta  palėpė, prie kurios žemės sklypas 

neformuojamas (neperduodamas panaudai, nuomai) (rekomendacija 

nebeaktuali). Šimkaus g. 5A pastatas yra nugriautas, neišregistruotas. Bus 

sutvarkyti dokumentai iki 2020-06-01 (rekomendacija nebeaktuali). Baltijos pr. 

103-106 – administracinės patalpos pastate, kuriame yra 111 atskirų 

nekilnojamojo turto objektų. Netikslinga formuoti sklypą pastatui, kurio didžioji 

dalis priklauso 110 savininkų. Bendro naudojimo objektų valdymui yra įsteigta 

DNSB „Kuršiai“, kurie turi teisę sudaryti viso sklypo nuomos sutartį, išskyrus 

sklypo dalį (proporcingą patalpos plotui), kuri priklauso Savivaldybės patalpoms 

eksploatuoti. Bendrija, sudarydama žemės nuomos sutartį, įregistruos sklypą 

NTR, o dalį įsiregistruosim Savivaldybės vardu (rekomendacija nebeaktuali). 

Liepojos g. 1 -  terminas pratęstas iki 2020-04-01  (šiuo metu  atliekami 

kadastriniai matavimai). 

Detalus visų savivaldybės valdomų pastatų ir žemės sklypų po jais vertinimas bus 

pateiktas atlikus Nekilnojamo turto veiklos auditą (2020-04-01), jei bus teikiamos 

rekomendacijos, jos bus apjungtos. 

Administracijos 

direktorius 

2020-01-01, 

pratęsta iki 2022-

01-01 

Pateiktos raštais   

BĮ Sporto bazių valdymo centras   

1. Nustatyti papildomas vidaus 

kontrolės priemones, kad 

apskaitoje registruojant gaunamą 

ilgalaikį materialųjį turtą būtų 

vykdomi LR Vyriausybės patvirtintų 

inventorizacijos taisyklių 20 p. 

reikalavimai. 

Neįgyvendinta (tapo neaktualia). Apskaitos sistemoje šis procesas yra 

automatizuotas ir pagal perdavimo-priėmimo aktą gautam IT nauji inventoriniai 

numeriai suteikiami automatiškai, jei įstaigoje toks numeris jau yra naudojamas.   

Administracijos 

direktorius 

BĮ Viesulo sporto centras   
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

2. Užregistruoti Klaipėdos miesto 

savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių ir savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise 

valdomų patalpų (S. Daukanto g. 

24 Klaipėda) VĮ Registrų centre ir 

užtikrinti, kad ateityje būtų 

laikomasi teisės aktų reikalavimų 

dėl registruotino turto 

registravimo viešuosiuose 

registruose. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). Administracija kreipėsi į VĮ Registrų 

centrą 2 kartus dėl juridinio fakto registravimo, neregistruota, nes buvę patalpų 

naudotojai teisiškai neįregistravo patalpų remonto metu atliktų pakeitimų. 

2020 m. sausio mėn. duomenimis pastato dalis (855,21 kv. m) apskaitoje ir NTR 

registruoti SBVC, o pastato dalis 458,67 kv.m.  apskaitoje (IT likučių žiniaraštyje 

2018-12-31) registruotas KMSA, o NTR patikėjimo teisė vis dar BĮ Klaipėdos 

Viesulo sporto centras, nors šis nuo 2016 m. šiomis patalpomis nesinaudoja (ten 

įsikūręs KMSA Viešosios tvarkos skyrius).  

Administracijos 

direktorius 

 

2.3.  Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės darbo užmokesčio fondo didinimo 

ir panaudojimo teisėtumas 2018 metais (patikrinimas, 2019-02-28) 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Patvirtinti VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninė valdymo struktūrą ir 

pareigybių sąrašą ir pakeisti 

įstaigos įstatus, kad jie atitiktų LR 

Vyriausybės 2007-09-26 nutarimo 

Nr. 1025  2.5.1.4 punkto nuostatas.  

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Administracija išsiuntė 

paklausimą LR Sveikatos apsaugos ministerijai  dėl LR Vyriausybės 2007-09-26 

nutarimo Nr. 1025 taikymo viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.  

Kontrolės komiteto posėdžio (2019-06-18 Kontrolės komiteto posėdžio 

protokolas Nr. TAR-50) metu balsų dauguma rekomendacijos įgyvendinimo 

terminas pratęstas iki 2019-11-30. 

Administracijos 

direktorius 

2019-06-01, 

pratęsta iki 2019-

11-30 

 

2.4.  Viešosios įstaigos "Klaipėdos butai" veikla (patikrinimas, 2019-07-24) 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Suformuoti VšĮ „Klaipėdos butai“ 

valdybą, vadovaujantis Klaipėdos 

miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018-

05-07 įsakymu Nr. AD1-1113 

patvirtintu Klaipėdos miesto 

savivaldybės kontroliuojamų 

viešųjų įstaigų kolegialių organų 

formavimo tvarkos aprašu.  

Neįgyvendinta (terminas nesibaigęs, stebėsena vykdoma). 2019-12-20 

paskelbta atranka.  

Administracijos 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

03-01 
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2.5. Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

duomenų tikrumas ir teisingumas, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės 

biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas ir jo naudojimas įstatymų 

nustatytiems tikslams (finansinis ir teisėtumo auditas, 2019-07-12) 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Pateiktos ataskaitoje   

1. Priimti priemones, kurios 

užtikrintų, kad inventorizacija būtų 

atliekama išsamiai ir atsakingai, 

kad jos rezultatai galėtų būti 

efektyviai panaudoti siekiant 

tikslios ir teisingos savivaldybės 

turto apskaitos ir užtikrintų 

rūpestingą turto valdymą. 

1. Bus sudaryta darbo grupė (komisija) įvertinti KMSA apskaitoje Infrastruktūros 

ir kitų statinių sąskaitoje apskaityto turto (laikino tilto per Danės upę, Pilies 

gatvėje (inv. Nr. 9001178), 137632,70 Eur  likutinės vertės, būklę, nuvertėjimo 

požymius ir bus priimtas sprendimas bei perduota informacija Apskaitos skyriui 

dėl šio turto apskaitos pagal VSAFAS nuostatas.  

Įgyvendinta iš dalies (toliau vykdoma stebėsena). 2019-08-29 Administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1174  (1 p.) sudaryta laikina komisija dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio laikino tilto per Danės upę, 

Pilies gatvėje, būklės įvertinimo bei pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti ir jo nurašymo (pirmininkas – Edvardas Simokaitis, Turto 

skyriaus vedėjas; nariai: Jurgita Drizgaitė, Statinių priežiūros poskyrio vedėja; 

Evelina Rudaitienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė; Valdas Švedas, Statybos 

ir infrastruktūros plėtros poskyrio vedėjas). Šio įsakymo 2 p. pavesta komisijai 

įvertinti 1 punkte nurodyto turto būklę bei pateikti siūlymus dėl nurodyto 

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti.  

2. Administracijos direktoriui, Įsakymu patvirtinus inventorizacijos komisijas, jas 

supažindinti su Inventorizacijos taisyklių reikalavimais bei įpareigoti 

inventorizacijos metu skirti ypatingą dėmesį į inventorizuojamo turto naudojimą. 

Įgyvendinta. Prieš atliekant 2019 m. turto inventorizaciją Inventorizacijos 

komisijos yra supažindintos su inventorizacijos atlikimo tvarka.  

Administracijos 

direktorius 

1. 2019-09-30, 

pratęsta iki 2020-

03-31 

2. 2019-10-30 

 

2. Nebaigtos statybos sąskaitoje 

apskaitytus užbaigtus darbus už 

283,48 tūkst. Eur. užregistruoti 

ilgalaikio materialiojo turto 

apskaitoje (statinių ar kitose turto 

grupėse), nustatyti jo naudingo 

tarnavimo laiką ir nusidėvėjimo 

normas vadovaujantis 

galiojančiomis 12-ojo VSAFAS 

nuostatomis. 

1. Bus parengtas tarybos sprendimo projektas dėl užbaigtų sporto aikštyno 

atnaujinimo darbų perdavimo BĮ Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazijai.  

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Siekiant 

perduoti sporto aikštyno Gedminų g. 5 rekonstrukcijos darbus, buvo būtina 

išskaidyti nebaigtos statybos apskaitoje esančius turtinius vienetus. 2019-12-30 

buvo pasirašytas skaidymo aktas: 2019-12-30 Nr. ITA-255. Atlikus apskaitos 

procedūras pagal pasirašytą skaidymo aktą bus atliktas kapitalinio remonto 

darbų perdavimas biudžetinei įstaigai.  

2. Perdavus gimnazijai Administracijos Nebaigtos statybos įsigijimo savikainos 

sąskaitoje apskaitytus 283,48 tūkst. Eur vertės sporto aikštyno atnaujinimo bei 

tvoros įrengimo užbaigtus darbus, ši informacija bus pateikta BĮ centralizuotos 

apskaitos skyriui dėl šio turto įtraukimo į apskaitą pagal VSAFAS nuostatas. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).  

Administracijos 

Finansų ir turto 

departamento 

direktorius 

1. 2019-10-31, 

pratęsta iki 2020-

02-29 

2. 2019-11-30, 

pratęsta iki 2020-

03-31 

3. Siekiant, kad savivaldybės 

biudžetinių įstaigų bibliotekų 

fondų likutis būtų tikras ir 

teisingas, užtikrinti, kad BĮ vadovai 

inicijuotų viso bibliotekos fondo 

patikrinimus savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose, kurios turi 

bibliotekas. 

1. Iki 2019-10-01 bus suorganizuotas susitikimas su savivaldybės švietimo BĮ 

vadovais, kurio metu vadovai bus įpareigoti patvirtinti bibliotekos fondų 

patikrinimo komisijas.  

Įgyvendinta. 2019-09-12 vyko Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus susitikimas su audituotų mokyklų vadovais ir bibliotekų vedėjais. 

Rugsėjo 30 d. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pasitarime detalią 

informaciją, ką reikėtų mokykloms atlikti, kad būtų teisingai apskaitomi ir 

inventorizuojami knygų fondai, pateikė Biudžetinių įstaigų centralizuotos 

apskaitos skyriaus vedėja. Šiuo metu tikslinama informacija, ar visose bendrojo 

ugdymo mokyklose yra sudarytos bibliotekos fondų patikrinimo komisijos. 

Komisijoms nurodyta patikrinimą atlikti iki lapkričio 1 d. 

2. Ne vėliau kaip iki 2020-03-01 atlikti viso bibliotekos fondo patikrinimus ir jų 

(rezultatus)aktus  pateikti BĮ centralizuotos apskaito skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

Administracijos 

Ugdymo ir kultūros 

departamento  

direktorius 

1. 2019-10-01 

2. 2020-03-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

4. Užtikrinti, kad visi bibliotekos 

fondų patikrinimų rezultatai 

(bibliotekos fondo dokumentų 

vertės) būtų suderinti su BĮ 

buhalterinę apskaitą tvarkančiu 

darbuotoju ir sutikrinti su 

apskaitos duomenimis. 

Švietimo BĮ bibliotekų fondų vertė bus suderinta, koreguojama ir užregistruota 

apskaitoje, gavus įstaigos direktoriaus patvirtintus bibliotekos fondo patikrinimo 

rezultatus bei įstaigos atsakingų darbuotojų parengtus dokumentus turto 

registravimui apskaitoje ar nurašymui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

Administracijos 

Finansų ir turto 

departamento 

direktorius 

2020-07-30 

Pateiktos raštais   

Administracija   

1. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

būtų nustatoma ir vertinama KMSA 

veiklos rizika pagal strateginius, 

veiklos, atskaitomybės ir atitikties 

tikslus bei numatomos kontrolės 

priemonės jai valdyti. 

Suformuoti darbo grupę ir parengti bei patvirtinti KMSA veiklų rizikos vertinimo 

ir kontrolės aprašą bei priemonių planą rizikoms valdyti (atsakingas – 

Centralizuotas vidaus audito skyrius, Strateginio planavimo skyrius). 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Terminas 

pratęstas iki 2020-03-31 rizikų valdymo tvarkos aprašo parengimui ir iki 2020-

11-30 rizikų valdymo plano parengimą. 

Administracijos 

direktorius 

2019-10-01, 

pratęsta iki 2020-

11-30 

5. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

savivaldybės materialiojo turto 

nuomos konkursai būtų 

organizuojami ir vykdomi teisės 

aktuose nustatytais terminais. 

Papildyti Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso 

organizavimo taisykles, nustatant vidaus kontrolės procedūras (atsakingas – 

Finansų ir turto departamentas). 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

 

Administracijos 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

04-01 

6. Patikslinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės finansinių išteklių ir 

personalo valdymo bei apskaitos 

procesų aprašą dėl taikomų turto 

nuomos ir perdavimo panaudos 

pagrindais procedūrų. 

Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo 

bei apskaitos procesų aprašą (atsakingas – Finansų ir turto departamentas). 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

Administracijos 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

04-01 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

  

3. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų minimalius 

visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus, užtikrinti, kad 

gimnazijos veikla būtų vykdoma 

turint privalomą leidimą-higienos 

pasą. 

Neįgyvendinta (vykdoma stebėsena). Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos 

atitiktų minimalias visuomenės sveikatos saugos reikalavimus 2019-05-28 raštu 

Nr. V12(2.4)-62 kreipėsi į KMSA direktorių ir KMSA Socialinės infrastruktūros 

priežiūros skyrių dėl remonto metu neatliktų darbų ir defektų pašalinimo. Kol kas 

atsakymas negautas, darbai neatlikti, dėl ko gimnazija vis dar negali gauti 

leidimo-higienos paso (LHP). Tik pašalinus šiuos trūkumus gimnazija nedelsiant 

kreipsis į Visuomenės sveikatos centrą dėl LHP. 

Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

4. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

2019-2020 m. 

Klaipėdos Hermano Zudermano 

gimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 2019-07-01 

įsakymu Nr. V1-78 sudaryta bibliotekos fondo patikrinimo komisija, kuriai 

pavesta atlikti patikrinimą per 1 metus ir pateikti jo rezultatus BĮCAS. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

2020-07-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-08-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Klaipėdos Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

  

1. Užtikrinti, kad įstaigos 

patikėjimo teise valdomo pastatų 

(muziejus, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda; 

parodų rūmai su muziejumi 

(1420,69 kv. m.), Didžioji Vandens 

g. 2, Klaipėda; muziejus su kavine 

(353,14 kv. m.), gamybinis pastatas, 

bastionas su poterna, slėptuvė 

esantys Priešpilio g. 2, Klaipėda) 

eksploatavimui naudojamiems 

žemės sklypams būtų sudarytos 

panaudos sutartys su žemės 

patikėtiniu ir įregistruotos 

Nekilnojamojo turto registre. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Dėl dviejų 

žemės sklypų (Didžioji Vandens g. 2;  Priešpilio g. 2) įstaiga yra pateikusi prašymą 

KMSA (2019-10-08 raštu Nr. V5-28). KMSA 2019-10-21 raštu Nr. (4.37)-R2-2372, 

atsakė, kad minėtų dviejų sklypų kadastro duomenys yra tikslinami, ir tik 

įregistravus visus pakeitimus, bus galima sudaryti panaudos sutartis. 

Klaipėdos Mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejaus 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

05-31 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 

centras 

  

1. Užtikrinti, kad įstaigos 

patikėjimo teise valdomo pastato-

parodų rūmų su muziejumi 

(1634,78 kv. m ploto, Didžioji 

Vandens g. 2, Klaipėda) 

eksploatavimui naudojamam 

žemės sklypui būtų sudaryta 

panaudos sutartis su žemės 

patikėtiniu ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). KMSA tikslina 

sklypo kadastro duomenis.  

Klaipėdos kultūrų 

komunikacijų centro 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

04-01 

Klaipėdos Ievos Simonaitytės 

mokykla 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės 

mokyklos 

direktorius 

2020-05-30 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-06-30 

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos „Aukuro“ 

gimnazijos  

direktorius 

2020-06-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-07-01 

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos 

suaugusiųjų 

gimnazijos  

direktorius 

2020-06-30 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-07-31 

Klaipėdos Litorinos mokykla   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Litorinos 

mokyklos  

direktorius 

2020-03-31 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-04-30 

Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos mokykla 

  

1. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų teisės aktuose 

nustatytus visuomenės sveikatos 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Pateiktas 

įstaigos prašymas patęsti terminą, nes dar neišspręstas klausimas dėl įstaigos 

reorganizacijos. 

Klaipėdos miesto 

lengvosios atletikos 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

saugos reikalavimus, užtikrinti, kad 

įstaigos veikla būtų vykdoma turint 

privalomą leidimą-higienos pasą. 

mokyklos 

direktorius 

2019-12-20, 

pratęsta iki 2020-

03-01 

Klaipėdos Medeinės mokykla   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Medeinės 

mokyklos 

direktorius 

2020-02-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-03-01 

Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazijos 

direktorius 

2020-03-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-04-01 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija     

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazijos  

direktorius 

2020-02-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-03-01 

Klaipėdos Varpo gimnazija   

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2019-11-30, 

pratęsta iki 2020-

01-31 

Klaipėdos Vydūno gimnazija   

1. Užtikrinti, kad bibliotekos fondo 

likučiai būtų teisingai užregistruoti 

įstaigos buhalterinėje apskaitoje 

(sąskaitose „Bibliotekų fondų 

įsigijimo savikaina“, „Finansavimo 

sumos“) ir jų vertė atspindėtų 

bibliotekoje saugomų dokumentų 

nurodytus fondo likučius: 

bibliotekos fonde turimus 

dokumentus palyginti su 

vienetinės fondo apskaitos 

registrais, apskaitos knygos 

duomenis sutikrinti su buhalterinės 

apskaitos dokumentais ir suderinti 

bibliotekos fondo dokumentų 

vertę su įstaigos buhalterinę 

apskaitą tvarkančiu savivaldybės 

administracijos Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriaus 

darbuotoju. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktorius 

2019-09-01, 

pratęsta iki 2020-

03-01 

3. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų minimalius 

visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus, įstaigos vadovui 

užtikrinti, kad gimnazijos veikla 

būtų vykdoma turint privalomą 

leidimą-higienos pasą. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Gimnazijos 

direktorius 2019-06-28 raštu Nr.SI-86 nurodė, kad higienos paso negauna, nes 

tualetų skaičius neatitinka mokinių skaičiaus. Gimnazija kreipėsi į KMS dėl lėšų 

remonto darbams skyrimo. Kai bus gautos lėšos, suremontuotos patalpos, 

kreipsis dėl higienos paso. Nuo 2011 m. kreipiasi į savivaldybę, kad skirtų lėšų, 

tačiau negauna, planuoja skirti 2021-2023 m.  Savo lėšomis atlieka remonto 

darbus, bet jų neužtenka, nes reikia remontuoti vandentiekio ir šilumos tinklus, 

kas reikalauja daug lėšų. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktorius 
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Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos 

1 priedas 

 

2018 M. TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ APŽVALGA 

 

Šiame priede pateikiamos visos 2018 m. teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės bei jų 

įgyvendinimo būklė 2019-12-31 datai.  

1. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veikla (veiklos auditas, 2018-03-27) 

Atlikus veiklos auditą pateiktos 7 rekomendacijos, iš kurų 5 įgyvendintos laiku ir 2 neįgyvendintos. Visų 

rekomendacijų stebėsena baigta.   

 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Apsvarstyti ir numatyti poveikio 

priemones Bendrovės valdymo 

organams, kad užsibrėžti tikslai ir 

numatyti veiklos rezultatai būtų 

pasiekti.  

 

Bus apsvarstyta ir numatytos poveikio priemones Bendroves valdymo organams.  

Įgyvendinta. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2019-02-11 valdybos posėdžio 

protokolu Nr. 18 patvirtintas "Vadovo darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos 

vertinimo tvarkos aprašas", kuris parengtas, atsižvelgiant į LRV 2002-08-23 

nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio" 

rekomendacijas ir reglamentuoja Bendrovės generalinio direktoriaus darbo 

apmokėjimo sistemą (darbo apmokėjimo sąlygas, dydžius, priemokas, premijas, 

materialinių pašalpų skyrimą), vadovo veiklos vertinimą ir kitus su vadovo darbo 

santykiais susijusius klausimus. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

2018-12-31 

 

 

 

2. Užtikrinti, kad Bendrovės lėšos 

būtų naudojamos skaidriai, 

racionaliai ir pagal teisės aktų 

reikalavimus – Bendrovės vidaus 

teisės aktuose (Pirkimų taisyklėse) 

nustatyti vidaus kontrolės 

procedūras ir numatyti, kad  visos 

prekės,  paslaugos, ir darbai būtų 

įsigyti, vykdant viešuosius 

pirkimus, vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatomis.  

Neįgyvendinta (atmesta subjekto). UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ nuomone 

(2018-03-27 raštas Nr. 178) autobusų transporto paslaugų teikimas nėra 

laikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojama veikla, jeigu bet kuris 

ūkio subjektas gali laisvai teikti tokias pat paslaugas tiek bet kurioje vietoje, tiek 

apibrėžtoje geografinėje teritorijoje pagal tokias pat sąlygas, kurios yra taikomos 

perkančiajai organizacijai. Bendrovė veikia konkurencingoje rinkoje, kurioje 

vienodomis sąlygomis veikia keli juridiniai asmenys. Klaipėdos m. savivaldybės 

tarybos kontrolės komiteto 2018-04-17 posėdyje (protokolas 2018-05-11 Nr. 

TAR-41) apsvarstyta Bendrovės veiklos audito ataskaita ir nutarta pritarti 

rekomendacijoms, išskyrus šią rekomendaciją, kad bendrovė yra perkančioji 

organizacija.   

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

2018-12-31 

3. Vidaus teisės aktais 

reglamentuoti darbo organizavimo 

procesus – tinkamai parengti 

kiekvienos pareigybės pareiginius 

nuostatus, kuriuose būtų 

nustatytos šias pareigas einančių 

ar darbus dirbančių darbuotojų 

darbo funkcijos, priimamus į darbą 

šių pareigybių darbuotojus  

pasirašytinai supažindinti su jų 

būsimo darbo sąlygomis. 

Bus parengti naujos redakcijos pareiginiai nuostatai ir Bendrovės darbuotojai bus 

supažindinami pasirašytinai.   

Įgyvendinta. 2018-06-01 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 46 patvirtinti  

naujos redakcijos pareiginiai nuostatai, kuriuose nustatytos pareigas einančių ar 

darbus dirbančių darbuotojų funkcijos. Su šiais pareiginiais nuostatais ir juose 

numatytomis būsimo darbo sąlygomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

2018-06-30 

4. Sukurti vidaus kontrolės 

procedūras ir užtikrinti, kad 

priimami į darbą darbuotojai 

turėtų atitinkamoms pareigoms 

eiti ir pareiginiuose nuostatuose 

nustatytoms darbo funkcijoms 

atlikti privalomą išsilavinimą.  

Bus sukurtos vidaus kontrolės procedūros, kuriomis bus užtikrinama, kad 

priimamų darbuotojų išsilavinimas atitiktų pareiginių nuostatų reikalavimus.  

Įgyvendinta. Bendrovė, patvirtinusi naujos redakcijos pareiginius nuostatus ir 

atlikdama pretendentų į specialistus ar kitų (išskyrus vadovaujančias pareigas 

einančių) pareigybių darbuotojų atranką, vadovausis pareiginiuose nuostatuose 

numatytais darbuotojo kvalifikacijai keliamais reikalavimais, taip užtikrindama 

priimamų į darbą darbuotojų turimo išsilavinimo ir profesinės kompetencijos 

atitiktį. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

2018-06-30 

5. Bendrovės valdyboje apsvarstyti 

ir patvirtinti pareigybes, į kurias 

Bus apsvarstyta valdyboje ir patvirtintos pareigybės į kurias darbuotojai priimami 

konkurso būdu. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

darbuotojai priimami konkurso 

tvarka. 
Įgyvendinta. 2018-06-19 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 52 patvirtintas 

Konkursų, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ darbuotojų vadovaujančioms 

pareigoms užimti, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Aprašas parengtas 

vadovaujantis LR darbo kodeksu ir LRV  2017-06-21 nutarimu Nr. 496, kuriame 

nurodytas konkursinių pareigybių sąrašas. 

2018-06-30 

 

6. Bendrovės vadovų  darbo 

užmokestį nustatyti vadovaujantis  

Vyriausybės rekomendacijomis.  

Nustatant Bendrovės vadovų  darbo užmokestį  bus atsižvelgta į LRV rekomendacijas.  

Įgyvendinta. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2019-02-11 valdybos posėdžio 

protokolu Nr. 18 patvirtintas "Vadovo darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos 

vertinimo tvarkos aprašas", kuris parengtas, atsižvelgiant į LRV 2002-08-23 

nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio" 

rekomendacijas ir reglamentuoja Bendrovės generalinio direktoriaus darbo 

apmokėjimo sistemą (darbo apmokėjimo sąlygas, dydžius, priemokas, premijas, 

materialinių pašalpų skyrimą), vadovo veiklos vertinimą ir kitus su vadovo darbo 

santykiais susijusius klausimus. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

2018-12-31 

7. Vadovautis teisės aktų 

reikalavimais, reglamentuojančiais 

išorinės reklamos  įrengimo bei  

leidimų įrengti išorinę reklamą 

išdavimo tvarką –  įsigyti leidimus 

įrengti išorinę reklamą ant  

keleivinio kelių transporto 

priemonių (autobusų), vežančių 

keleivius reguliariais vietinio 

susisiekimo  maršrutais. 

Bus kreiptasi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl leidimų įrengti išorinę reklamą 

ant keleivinio kelių transporto priemonių (autobusų), vežančių keleivius 

reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais. 

Neįgyvendinta (tapo neaktuali). Bendrovė 2018-06-01 raštu Nr. 355 kreipėsi į 

Administraciją dėl išorinės reklamos įrengimo ant transporto priemonių. 

Administracija, išnagrinėjusi raštą, 2018-06-14 pateikė atsakymą, kad nuo 2018-

07-01 įsigalioja LR Reklamos įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys, kad 

leidimas nereikalingas ant transporto priemonės, kuri naudojama pagal jos 

tiesioginę paskirtį žmonėms vežti, todėl atsižvelgiant į tai, leidimai įrengti išorinę 

reklamą ant įstatyme išvardintų transporto priemonių, nuo 2018 m. liepos 1 d. 

neišduodami. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

2018-06-30 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto 

priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimas (patikrinimas, 2018-06-12) 

Atlikus patikrinimą pateiktos 8 rekomendacijos, visos įgyvendintos laiku. Visų rekomendacijų stebėsena baigta.  

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Užtikrinti, kad UAB "Senasis 

turgus" direktorius vadovautųsi 

Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatomis, t.y. laiku ir 

tinkamai deklaruoti privačius 

interesus bei teisės aktų nustatyta 

tvarka ir priemonėmis  vengti 

interesų konflikto ir elgtis taip, kad 

nekiltų abejonių, jog toks 

konfliktas yra, o jam kilus 

nusišalinti. 

Įgyvendinta. KMSA direktorius raštu įpareigojo UAB "Senasis turgus" direktorių 

laikytis LR įstatymų reikalavimų – nedelsiant ir tinkamai deklaruoti privačius 

interesus, vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks 

konfliktas yra, o jam iškilus, nusišalinti. Buvo pateikta UAB „Senasis turgus" 

direktoriaus 2018-06-12 privačių interesų deklaracijos kopija ir tarp Bendrovės ir 

privataus juridinio asmens 2018-06-01 sudaryto susitarimo dėl automobilio 

subnuomos, neteikiant vairavimo paslaugų 2014-10-01 sutarties, nutraukimo 

kopija. 

Administracijos 

direktorius 

 

2. Nustatyti ir patvirtinti vidaus 

teisės aktus, reglamentuojančius 

bendrovės transporto priemonių 

naudojimą.  

Įgyvendinta. UAB „Senasis turgus" direktorius 2018-07-03 įsakymais (Nr. 11, 12, 

13, 14, 15) patvirtino: 

 patvirtino Bendrovės tarnybinio automobilio  naudojimo ir eksploatavimo 

tvarką;  

 paskyrė atsakingą asmenį už tarnybinio automobilio eksploataciją; 

 patvirtino tarnybinio lengvojo automobilio kuro normas;  

 paskyrė atsakingą asmenį už tarnybinio  lengvojo automobilio kelionės lapų 

išdavimą;  

 patvirtino  darbuotojų, galinčių naudotis tarnybiniu automobiliu darbo 

reikmėms, sąrašą. 

UAB „Senasis 

turgus" direktorius 

3. Sukurti vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

transporto priemonės būtų 

naudojamos tik Bendrovės veiklai 

Įgyvendinta. UAB „Senasis turgus“ direktoriaus 2018-07-03 įsakymu Nr. 11 

patvirtintoje Bendrovės tarnybinio automobilio naudojimo ir eksploatavimo 

tvarkoje numatytos tarnybinio automobilio naudojimo; saugojimo, techninės 

priežiūros, remonto, draudimo, ridos ir degalų apskaitos ir  automobilio  

naudojimo kontrolės procedūros. 

UAB „Senasis 

turgus" direktorius 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

vykdyti – pajamoms uždirbti ir 

ekonominei naudai gauti.  

4. Užtikrinti, kad Bendrovės 

transporto priemonės būtų 

naudojamos vidaus teisės aktais 

nustatyta tvarka – tik Bendrovės 

veiklai vykdyti. 

Įgyvendinta. 2018-06-20 raštu Nr. S-(4.4)-66 informavo, kad bus užtikrinamas 

Bendrovės transporto priemonių naudojimas tik bendrovės  veiklos vykdymui 

(pagal vidaus teisės aktais nustatytą tvarką). 2018-07-04 raštu Nr. S-(4.4)-69 

pranešta, kad atliktas vidinis tyrimas dėl direktoriaus pavaduotojo tarnybinio 

automobilio naudojimo kasmetinių atostogų metu.  

UAB „Naujasis 

turgus" direktorius 

5. Užtikrinti, kad Bendrovės 

transporto priemonės būtų 

naudojamos vidaus teisės aktais 

nustatyta tvarka – tik Bendrovės 

veiklai vykdyti. 

Įgyvendinta. 2018-06-20 raštu Nr. (1.10)-2R-1335 informavo, kad siekiant 

išvengti abejonių dėl tarnybinių automobilių naudojimo tik bendrovės veiklai 

vykdyti, bendrovėje pakeisti ir papildyti įsakymai dėl transporto priemonių 

eksploatavimo sąlygų (2018-06-05 įsakymai Nr. 18-38V; Nr. 18-39V), įrašant visus 

asmenis, kurie, esant poreikiui, faktiškai naudojasi tarnybiniais automobiliais 

bendrovės veiklai vykdyti. 

UAB „Klaipėdos 

regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

direktorius 

6. Užtikrinti, kad Bendrovės 

transporto priemonės būtų 

naudojamos vidaus teisės aktais 

nustatyta tvarka – tik Bendrovės 

veiklai vykdyti. 

Įgyvendinta. 2018-06-19 raštu Nr. 397 informavo, kad Bendrovėje surengtas 

pasitarimas su skyrių vadovais, kuriame dar kartą priminta apie 2017-12-27 

patvirtintą „Netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms ir 

tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarką", dėl automobilių tinkamo 

naudojimo Bendrovės veiklai vykdyti ir teisingo kelionės lapų pildymo. 

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas" 

direktorius 

7. Užtikrinti, kad Bendrovės 

transporto priemonės būtų 

naudojamos vidaus teisės aktais 

nustatyta tvarka – tik Bendrovės 

veiklai vykdyti. 

Įgyvendinta. 2018-06-29 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2018/V-ADM.07-

225 „Dėl automobilių ir mechanizmų kuro įsigijimo ir apskaitos“ patvirtinta 

naujos redakcijos „Tvarka dėl automobilių ir mechanizmų kuro įsigijimo ir 

apskaitos“. 

UAB „Klaipėdos 

vanduo" direktorius 

8. Užtikrinti, kad Bendrovės 

transporto priemonės būtų 

naudojamos vidaus teisės aktais 

nustatyta tvarka – tik Bendrovės 

veiklai vykdyti. 

Įgyvendinta. 2018-06-08 raštu Nr. R-02-1138 informavo, kad  apie  rastus 

trūkumus padalinių vadovai buvo informuoti gamybinio pasitarimo metu. Vidaus 

auditorius įpareigotas padaliniuose vykdomų auditų metu be tiesioginių 

užduočių, atkreipti dėmesį  ir į kelionės lapų pildymą. 

UAB „Klaipėdos 

energija" direktorius 

 

3. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų 

didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimas, panaudojimas 

(patikrinimas, 2018-06-18) 

Atlikus patikrinimą pateiktos 7 rekomendacijos, iš kurų 6 įgyvendintos laiku ir 1 neįgyvendinta, nes pratęstas 

terminas. Vykdoma vienos neįgyvendintos rekomendacijos stebėsena.   

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Naujose sutartyse numatyti, kad 

savivaldybės finansuojamos 

įstaigos prekių ar paslaugų 

pirkimus atliktų pagal teisės aktų 

reikalavimus.  

 

Įgyvendinta. Papildomuose susitarimuose dėl 2018 m. sudarytų biudžeto lėšų 

sutarčių pakeitimo nustatyta sąlyga, įpareigojanti sporto įstaigas prekių ir 

paslaugų pirkimus atlikti pagal teisės aktų reikalavimus. 

Administracijos 

direktorius 

2018-07-05 

 

 

 

2. Nustatyti papildomas kontrolės 

procedūras, užtikrinančias sutarčių 

vykdymo kontrolę ir paskirti 

atsakingus asmenis.  

Įgyvendinta. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų 

programų (projektų) sutarties formoje numatyta Sporto ir kūno kultūros skyriaus 

vyriausiosios specialistės atsakomybė užtikrinant sutarčių vykdymo kontrolę (dėl 

lėšų apskaitos ir atsiskaitymų vykdymo įstaigų atskirose sąskaitose; dėl lėšų 

panaudojimo pagal sąmatą ir tikslinę paskirtį; dėl viešųjų pirkimų procedūrų 

vykdymo).  

Administracijos 

direktorius 

2018-10-01 

 

3. Įstaigoms suteiktą valstybės 

pagalbą, jeigu gavėjas jau pasiekęs 

Reglamente nustatytą maksimalų 

nereikšmingos pagalbos dydį, 

suderinti su Europos Komisija 

Inicijuojamas vieno bendro nuo visų Lietuvos savivaldybių taikomo finansavimo 

modelio profesionaliems sporto klubams parengimas, kuris teikiamas derinti 

Europos komisijai. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). Kūno kultūros ir sporto departamentas 

bandė raštu derinti schemą su Europos Komisija dėl Lietuvos federacijų 

finansavimo, bet EK atmetė. Dėl vieno bendro nuo visų Lietuvos savivaldybių 

Administracijos 

direktorius 

2019-09-01, 

pratęsta iki 2020-

06-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

taikomo finansavimo modelio profesionaliems sporto klubams parengimo, kuris  

teikiamas derinti Europos Komisijai, Savivaldybių asociacijoje buvo nutarta, kad 

Kauno miestas bus pagrindinis organizatorius, kuris pradės rengti bendrą 

schemą dėl sporto finansavimo savivaldybėse. Kol kas laukiama atsakymo iš 

Kauno, kodėl iki šios dienos niekas nepajudėjo tuo klausimu.  

4. Informaciją apie įstaigoms 

suteiktą nereikšmingą valstybės 

pagalbą, pateikti į Suteiktos 

valstybės pagalbos ir 

nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registrą. 

Įgyvendinta. Savivaldybės administracija 2018-06-18 raštu Nr. (4.95E)-R2-1790 

nurodė, kad informacija apie įstaigoms suteiktą nereikšmingą valstybės pagalbą 

yra teikiama į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registrą nuo 2018 m. 

Administracijos 

direktorius 

nuolat 

5. KMSA Ugdymo ir kultūros 

departamento direktoriui išlaidų 

sąmatas dėl lėšų panaudojimo ir jų 

pakeitimus su įstaigomis suderinti 

raštu. 

Įgyvendinta. Sudaromi papildomi susitarimai prie 2018 m. su sporto įstaigomis 

pasirašytų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių ir juose nustatyta sąlyga, kad 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

direktorius išlaidų sąmatas dėl lėšų naudojimo ir jų pakeitimus su sporto 

įstaigomis derina raštu. 

KMSA Ugdymo ir 

kultūros 

departamento 

direktorius 

2018-07-05 

6. KMSA Ugdymo ir kultūros 

departamento direktoriui užtikrinti 

lėšų skyrimo sutarčių vykdymo 

kontrolę: dėl lėšų apskaitos ir 

atsiskaitymų vykdymo įstaigų 

atskirose sąskaitose, dėl lėšų 

panaudojimo pagal sąmatą ir 

tikslinę paskirtį, dėl viešųjų pirkimų 

procedūrų vykdymo.  

Perkelta į FTA ataskaitą 2018-07-13 Nr. KAT16-(4.2)-11 (toliau vykdoma kaip 

finansinio audito rekomendacijos stebėsena). 2018-02-27 KMSA direktoriaus 

įsakymu Nr. AD1-506 patvirtintos naujos nevalstybinėms švietimo įstaigoms 

skiriamų lėšų sutarties formos, kuriose numatyta lėšų panaudojimo kontrolė. 

2018 m. skirtų lėšų  panaudojimo kontrolę vykdo  pagal kuruojamą sritį priskirti 

Planavimo ir analizės skyriaus specialistai. Kontrolė vykdoma priimant ataskaitas 

už praėjusį einamųjų metų ketvirtį, nevalstybinių švietimo įstaigų atsakingiems 

darbuotojams pateikus išlaidas pateisinančius dokumentus. 

 

KMSA Ugdymo ir 

kultūros 

departamento 

direktorius 

nuolat 

7. Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos sporto klubui "Nikė" 

grąžinti į savivaldybės biudžetą ne 

pagal paskirtį panaudotas 

biudžeto lėšas  - 300 eurų. 

Įgyvendinta. Savivaldybės administracija įsipareigojo ne pagal paskirtį 

panaudotas biudžeto lėšas 300 eurų iš Klaipėdos miesto lengvosios atletikos 

sporto klubo "Nikė" išieškoti. Iki 2018-07-05 minėtos lėšos  (300 eurų) buvo 

grąžintos į savivaldybės biudžeto sąskaitą. 

 

Klaipėdos miesto 

lengvosios atletikos 

sporto klubo "Nikė" 

vadovas 

2018-07-05 

 

4. Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

duomenų tikrumas ir teisingumas, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės 

biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas ir jo naudojimas 

įstatymų nustatytiems tikslams (finansinis ir teisėtumo auditas, 2018-07-13) 

Atlikus auditą pateikta 57 rekomendacijos raštais iki audito pabaigos ir 11 rekomendacijų audito ataskaitoje. 63 

rekomendacijos įgyvendintos laiku, 4 rekomendacijos neįgyvendintos, nes nepasibaigęs terminas ir 1 

rekomendacija tapo neaktualia. Vykdoma 4 neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena.  

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Pateiktos ataskaitoje   

1. Paskirti atsakingus asmenis, 

nustatyti terminus, konkrečias 

užduotis ir pavesti jiems atlikti 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių, 

nurodytų KMSA  Vietinės reikšmės 

kelių sąraše techninės 

inventorizacijos bei teisinės 

registracijos procedūras. 

Atlikus užduotis perduoti 

informaciją Apskaitos skyriui 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). Per 2018 metus suformuoti (atlikta 

techninė inventorizacija) 304 kelių ir gatvių (9.391,49 tūkst. Eur vertės). 

Informacija perduota apskaitos skyriui (Administracijos direktoriaus 2018-11-22  

įsakymas Nr. AD1-2746). 2020-01-09 dienai dar neatliktos visų likusių vietinės 

reikšmės kelių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos procedūros. 

Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn terminas yra patęstas iki 

2025-01-01 (LRV 1998-07-13 nutarimas Nr. 870 (2019-12-18 LRV nutarimo Nr. 

1296 redakcija)). 

Pateiktas Administracijos prašymas pratęsti terminą iki 2025-01-01, tačiau 

įvertinus pateiktą informaciją ir siekiant fiksuoti audito poveikį, įgyvendinimo 

terminas pratęstas iki 2020-12-31. 

Administracijos 

direktorius 

2020-01-01, 

pratęsta iki 2020-

12-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

2. Užtikrinti, kad atliekant vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių 

inventorizaciją, būtų 

vadovaujamasi Inventorizacijos 

taisyklių  reikalavimais ir priimti 

sprendimus dėl apskaitos ir sąrašo 

tikslinimo. 

Įgyvendinta. Inventorizacijos komisijos yra supažindintos su inventorizacijos 

atlikimo tvarka. Atliekant vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją, 

vadovaujamasi Inventorizacijos taisyklių  reikalavimais. 

Administracijos 

direktorius 

Kasmet ir iki 2020-

01-01 

3. Užtikrinti, kad atliekant žemės ir 

biologinio turto metinę turto 

inventorizaciją, būtų 

vadovaujamasi teisės aktų 

reikalavimais. 

Įgyvendinta. 2018 m. žemės ir biologinio turto inventorizacija atlikta 

vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

Administracijos 

direktorius 

2018-12-31 

4. Nustatyti ir patvirtinti biologinio 

turto vertinimo tvarką. 

Įgyvendinta. Administracija nustatė ir patvirtino biologinio turto vertinimo tvarką 

ir savivaldybės saugotinų želdinių įkainius (Administracijos direktoriaus 2018-04-

19 įsakymas Nr. AD1-969 „Dėl Klaipėdos miesto parkų ir skverų priežiūros 

organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (2018-10-29 įsakymo Nr. AD1-2560 

redakcija papildytos taisyklės II dalimi „Parkų ir skverų apskaita“); Administracijos 

direktoriaus 2018-11-22 įsakymas Nr. AD1-2746 „ Dėl KMS želdinių įkainių bei 

skverų ir parkų su jų želdinių vertėmis sąrašo patvirtinimo“). 

Administracijos 

direktorius 

2018-12-31 

5. Papildyti Klaipėdos miesto parkų 

ir skverų priežiūros organizavimo 

taisykles, nurodant, kas, kokią 

informaciją ir kokiais terminais turi 

pateikti KMSA Finansų ir turto 

departamentui dėl parkų ir skverų 

užregistravimo buhalterinėje 

biologinio turto sąskaitoje ir 

įpareigoti KMSA atsakingus 

padalinius vadovautis taisyklių 

nuostatomis. 

Įgyvendinta. Papildytos Klaipėdos miesto parkų ir skverų priežiūros organizavimo 

taisyklės (Administracijos direktoriaus 2018-04-19 įsakymas Nr. AD1-969 „Dėl 

Klaipėdos miesto parkų ir skverų priežiūros organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 

(2018-10-29 įsakymo Nr. AD1-2560 redakcija papildytos taisyklės II dalimi „Parkų 

ir skverų apskaita“). 

Administracijos 

direktorius 

2018-12-31 

6. Iš KMSA atsakingų padalinių 

gavus visą reikalingą informaciją 

apie biologinį turtą, užregistruoti jį 

buhalterinėje biologinio turto 

sąskaitoje vadovaujantis 

galiojančiomis 16-ojo VFASAS 

nuostatomis. 

Įgyvendinta. Administracijos direktoriaus 2018-11-22 įsakymu Nr. AD1-2746 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės želdinių įkainių bei skverų ir parkų su jų želdinių 

vertėmis sąrašo patvirtinimo" patvirtino savivaldybės skverų ir parkų su jų 

želdinių vertėmis sąrašą (1.2 p.) ir nurodė juos užregistruoti apskaitoje. 2018 m. 

apskaitoje užregistruotas biologinis turtas – 59 vnt.  2.815,54 tūkst. Eur. vertės 

parkų ir skverų želdiniai. 

Administracijos 

Finansų ir turto 

departamento 

direktoriui 

2018-12-31 ir 

nuolat 

7. Užtikrinti, kad KMSA ir VšĮ 

(Klaipėdos turizmo ir kultūros 

informacijos centras, Klaipėdos 

sveikatos priežiūros centras 

(Klaipėdos miesto poliklinika), 

Klaipėdos vaikų ligoninė, 

Klaipėdos greitosios medicininės 

pagalbos stotis, Klaipėdos krašto 

buriavimo mokykla „Žiemys“),  

panaudos teise valdančios 

savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančius pastatus, pastatų 

eksploatavimui naudojamiems 

žemės sklypams sudarytų 

panaudos sutartis su žemės 

patikėtiniu. 

Bus numatyta turto perdavimo sutartyse įpareigojimas sudaryti valstybinės 

žemės sklypų (jų dalių) panaudos sutartis, o apie turto perdavimo faktą teikti 

informaciją Žemėtvarkos skyriui atsakingas Turto skyrius. 

Žemėtvarkos skyrius organizuos žemės sklypų formavimo dokumentų 

parengimą, teiks informaciją NŽT Klaipėdos ir Neringos skyriui dėl sudarytų turto 

perleidimo sutarčių. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). VšĮ „Klaipėdos greitosios medicininės 

pagalbos stotis“ 2019 -11-28 sudarė panaudos sutartį Nr. 13SUN-39-(14.13.56.) 

(Nekilnojamo turto audito metu). Likusios 4 VšĮ nėra sudariusios panaudos 

sutarčių  pastatų eksploatavimui naudojamiems žemės sklypams.  

Detalus visų savivaldybės valdomų pastatų ir žemės sklypų po jais vertinimas bus 

pateiktas atlikus Nekilnojamo turto veiklos auditą (2020-04-01), jei bus teikiamos 

rekomendacijos, jos bus apjungtos. 

 

Administracijos 

direktorius 

2020-01-01, 

pratęsta iki 2020-

04-30 

8. Užtikrinti, kad žemės sklypai, 

esantys po keliais, 

negyvenamaisiais pastatais, 

parkais ir skverais būtų suformuoti 

ir įregistruoti Nekilnojamojo turto 

registre. Numatyti konkrečias 

užduotis  bei nustatyti 

atsakingiems asmenims jų atlikimo 

terminus. 

1. Bus suplanuotos lėšos žemės sklypų po keliais formavimo ir įregistravimo NTR 

procedūroms atlikti bei sudarytas sąrašas, planuojamų žemės sklypų po keliais 

forminimo procedūroms atlikti. 

Įgyvendinta. Per 2018 metus suformuoti ir įregistruoti 4 žemės sklypai (Liepojos 

g. 39 Klaipėdos m., Tilžės g. Šilutės pl. Sankryža, Tilžės g. dalis, Nemuno g. 

atkarpa). Suplanuota 65,0 tūkst. Eur., planuojama atlikti apie 80 žemės sklypų (po 

pastatai, keliais, parkais ir skverais) formavimo projektų ir parengti planų. 

Sudarytas  sąrašas „Dėl žemės sklypų prie miesto gatvių ir kelių suformavimo ir 

įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriame įtraukta 60 gatvių, po 

Administracijos 

direktorius 

2020-01-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

kuriomis suplanuota iki 2022 metų pabaigos suformuoti ir įregistruoti NTR žemės 

sklypus. 

2. Užbaigti žemės sklypų, reikalingų  esamų parkų, skverų eksploatavimui, 

formavimą ir įregistravimą NTR. Žemėtvarkos skyrius. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma).  

Administracijos 

direktorius 

2021-01-01 

3. Organizuoti 10 priede nurodytų žemės sklypų: 

3.1. formavimo ir pertvarkymo projektų parengimą: Herkaus Manto g. 83, Šaulių 

g. 4, Joniškės g. 22, Manto 47- Žemėtvarkos skyrius; 

3.2. sklypų kadastrinių matavimų parengimą ir įregistravimą NTR: Kretingos g. 31, 

Liepojos g. 1, Baltijos 99, Tiltų g. 8, Turgaus g. 7, Taikos pr. 46, Taikos pr. 107, 

Šimkaus g. 5A, Baltijos pr.103, L. Šimkaus g. 12, Kuosų g. 8, Sulupės g.  11, 

Medžiotojų g. 2., Tiltų 19, Liepų g. 3 – atsakingas Žemėtvarkos sk. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). 

3.1. H. Manto g. 83 sklypą formuoti netikslinga, nes pagal detalųjį planą 

numatomas nugriauti dėl Herkaus Manto ir P. Lideikio sankryžos rekonstrukcijos 

(rekomendacija nebeaktuali);   Šaulių g. 4 – yra neįrengta  palėpė, prie kurios 

žemės sklypas neformuojamas (neperduodamas panaudai, nuomai) 

(rekomendacija nebeaktuali);  Joniškės g. 22 – terminas pratęstas  iki  2022-01-

01 (sudaryta sutartis dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 

rengimo, pagal kurią reikia parengti apie 200 sklypų projektų); H. Manto g. 47-  

terminas pratęstas iki 2020-10-01  (bus formuojamas sklypas, tam būtina 

parengti žemės  valdos projektą, atlikti  kadastrinius matavimus, įregistruoti 

sklypą NTR. Atlikus šiuos darbus panaudos ar nuomos sutartis turės sudaryti 

patalpų naudotojai). 

3.2. Suformuoti sklypai: Baltijos pr.  99, Tiltų g. 8, Turgaus g. 7,  Liepų g.  3, Kuosų 

g. 8, Medžiotojų g. 2, Kretingos g. 31-3, Taikos pr. 46, Taikos pr. 107-61, Tiltų g. 

19,  (patalpos yra perduotos naudotis įstaigoms ir organizacijoms, kurios turi 

teisę patalpų naudojimosi laikotarpiui sudaryti žemės nuomos, panaudos sutartis 

su valstybinės žemės patikėtiniu – NŽT. Savivaldybės biudžeto lėšomis yra 

parengti teritorijų planavimo dokumentai, sklypai suplanuoti, tačiau NTR 

neįregistruoti. Pagal LRV nutarimus, reglamentuojančius valstybinės žemės 

nuomos ar panaudos sutarčių sudarymo tvarkas, kadastriniai  matavimai 

rengiami suinteresuotų asmenų lėšomis, todėl prie savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių patalpų, perduotų tretiesiems asmenims, žemės sklypai turi būti 

formuojami trečiųjų asmenų  iniciatyva ir lėšomis (rekomendacija nebeaktuali).                                                                                                                                             

Sulupės g. 11-434 yra rūsio patalpos, prie jų sklypai neformuojami, o 

suformuotuose žemės sklypuose pastato eksploatacijai dalis  neperduodama 

naudotis (tik pagrindinių patalpų savininkams)  (rekomendacija nebeaktuali).                                                                                        

Šimkaus g. 12-95 yra neįrengta  palėpė, prie kurios žemės sklypas 

neformuojamas (neperduodamas panaudai, nuomai) (rekomendacija 

nebeaktuali). Šimkaus g. 5A pastatas yra nugriautas, neišregistruotas. Bus 

sutvarkyti dokumentai iki 2020-06-01 (rekomendacija nebeaktuali). Baltijos pr. 

103-106 – administracinės patalpos pastate, kuriame yra 111 atskirų 

nekilnojamojo turto objektų. Netikslinga formuoti sklypą pastatui, kurio didžioji 

dalis priklauso 110 savininkų. Bendro naudojimo objektų valdymui yra įsteigta 

DNSB „Kuršiai“, kurie turi teisę sudaryti viso sklypo nuomos sutartį, išskyrus 

sklypo dalį (proporcingą patalpos plotui), kuri priklauso Savivaldybės patalpoms 

eksploatuoti. Bendrija, sudarydama žemės nuomos sutartį, įregistruos sklypą 

NTR, o dalį įsiregistruosim Savivaldybės vardu (rekomendacija nebeaktuali). 

Liepojos g. 1 -  terminas pratęstas iki 2020-04-01  (šiuo metu  atliekami 

kadastriniai matavimai). 

Detalus visų savivaldybės valdomų pastatų ir žemės sklypų po jais vertinimas bus 

pateiktas atlikus Nekilnojamo turto veiklos auditą (2020-04-01), jei bus teikiamos 

rekomendacijos, jos bus apjungtos. 

Administracijos 

direktorius 

2020-01-01, 

pratęsta iki 2022-

01-01 

9. Nustatyti konkrečias priemones 

ir terminus, kad ne pagal paskirtį 

panaudotos 2 NŠĮ mokinio 

krepšelio lėšos būtų grąžintos į 

ŠMM sąskaitą 

Įgyvendinta. Savivaldybės administracija 2018-07-11 mokėjimo nurodymu Nr. 

32439 pervedė į ŠMM sąskaitą banke 3262,88  eurų, (MK lėšas, kurias VšĮ 

Klaipėdos licėjus buvo panaudojęs ne pagal paskirtį). 

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačok“ grąžino MK 

lėšas 12147,62 eurus į savivaldybės sąskaitą (2018-09-19 - 3000 Eur, 2018-10-12 

- 3000Eur, 2018-11-28 - 3000 Eur ir 2018-12-17 - 3174,62 Eur). KMSA mokėjimo 

nurodymais šias lėšas pervedė ŠMM: 2018-12-14 Nr. 58709 -  6000 Eur, 2018-

09-28 N. 44159 - 3000 Eur  ir 2018-12-27 Nr. 62544 - 3147,62 Eur. 

Administracijos 

direktorius 

2018-09-30 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

10. Įpareigoti Ugdymo kultūros  

departamento direktorių sukurti 

papildomas kontrolės procedūras 

ir užtikrinti jų veikimą, kad teisės 

aktų pažeidimai nesikartotų 

ateityje dėl neteisėto savivaldybės 

biudžeto lėšų ir mokinio krepšelio 

lėšų skyrimo bei naudojimo ne 

pagal paskirtį. 

Įgyvendinta. 2018-02-27 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-506 patvirtintos 

naujos nevalstybinėms švietimo įstaigoms skiriamų lėšų sutarties formos, kuriose 

numatyta lėšų panaudojimo kontrolė. 2018 m. skirtų lėšų  panaudojimo kontrolę 

vykdo pagal kuruojamą sritį priskirti Planavimo ir analizės skyriaus specialistai. 

Kontrolė vykdoma priimant ataskaitas už praėjusį einamųjų metų ketvirtį, 

nevalstybinių švietimo įstaigų atsakingiems darbuotojams pateikus išlaidas 

pateisinančius dokumentus. 

Ugdymo ir kultūros departamento direktorius įsipareigojo inicijuoti susitikimus 

su nevalstybinių ir kt. įstaigų atsakingais darbuotojais, aptariant klausimus, 

susijusius su savivaldybės bei valstybės biudžeto lėšų skyrimo ir naudojimo 

tvarka, kt. teisės aktais, teikti metodinę pagalbą pagal kuruojamą sritį ir 

kompetenciją. 

Administracijos 

direktorius 

1. Kiekvieną 

einamųjų metų 

ketvirtį 

2. Du kartus 

metuose:  

- patvirtinus 

Klaipėdos miesto 

biudžeto projektą 

- prasidėjus  

naujiems mokslo 

metams (rugsėjo-

spalio mėn.) 

11. Užtikrinti nustatytų Buriavimo, 

irklavimo, baidarių ir kanojų 

irklavimo sporto šakų sportinės 

veiklos programų dalinio 

finansavimo  nuostatų reikalavimų 

įvykdymą ir, kad savivaldybės 

biudžeto lėšos ateityje būtų 

skiriamos vadovaujantis tarybos 

nustatyta tvarka. 

Bus priimtas sprendimas dėl lėšų išieškojimo iš VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo 

sporto mokykla „Žiemys“. 

Įgyvendinta. Administracijos direktoriaus 2018-12-06 įsakymu Nr. AD1-2861 

patvirtino VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" ne pagal 

paskirtį panaudotų biudžeto lėšų grąžinimo grafiką: 

1.1. iki 2019 m. gruodžio 1 d. – 2130 eurų; 

1.2. iki 2020 m. gruodžio 1 d. – 2130 eurų; 

1.3. iki 2021 m. gruodžio 1 d. – 2130 eurų; 

1.4. iki 2022 m. gruodžio 1 d. – 2130 eurų; 

1.5. iki 2023 m. gruodžio 1 d. – 2130 eurų; 

1.6. iki 2024 m. gruodžio 1 d. – 2153,59 euro. 

Bei nurodė, kad VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ne 

pagal paskirtį panaudotos 12803,59 eurų biudžeto lėšos būtų grąžintos į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą ir pavedė UKD Sporto ir 

kūno kultūros skyriui koordinuoti VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto 

mokyklos „Žiemys“ lėšų grąžinimo eigą grafike numatytais terminais. 

Administracijos 

direktorius 

2018-12-31 

Pateiktos raštais   

BĮ Sporto bazių valdymo centras   

1. Nustatyti papildomas vidaus 

kontrolės priemones, kad 

apskaitoje registruojant gaunamą 

ilgalaikį materialųjį turtą būtų 

vykdomi LR Vyriausybės patvirtintų 

inventorizacijos taisyklių 20 p. 

reikalavimai. 

Neįgyvendinta (tapo neaktualia). Apskaitos sistemoje šis procesas yra 

automatizuotas ir pagal perdavimo-priėmimo aktą gautam IT nauji inventoriniai 

numeriai suteikiami automatiškai, jei įstaigoje toks numeris jau yra naudojamas.   

Administracijos 

direktorius 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka 

ištaisyti rašte nurodytas klaidas dėl 

Įstaigos ilgalaikio turto 

registravimo apskaitoje ir FAR 

(FBA) (BĮ centralizuotos apskaitos 

skyrius BĮ Klaipėdos miesto sporto 

bazių valdymo centro patikėjimo 

teise valdomą ilgalaikį turtą - 

dviračių treko kompleksą ir 

administracijos patalpas (Kretingos 

38, Klaipėda) 163384,46 Eur vertės 

nesivadovaujant 12-jo VSAFAS 

nuostatomis, apskaitė 

buhalterinėje sąskaitoje 1210111 

"Nebaigtos statybos įsigijimo 

savikaina", nors šis turtas nuo 

2017-01-17 buvo perduotas 

naudoti ir yra eksploatuojamas.) 

Įgyvendinta. Nuolat veikianti turto ir įsipareigojimų komisija įvertino perduotą 

nebaigtą statybą.  KMSA Finansų ir turto departamento Turto skyrius 2019-05-

17 raštu Nr. (12.8E)-TU5-125 nurodė Sporto bazių valdymo centro (SBVC) 

direktoriui apjungti dviračių treko nebaigtos statybos vertes. 2019-06-07 SBVC 

direktoriaus įsakymu Nr. VK 18 pavesta BĮCAS  perduotos nebaigtos statybos 

verte (163.384,46 Eur) padidinti IMT dviračių treko administracinio pastato 

savikainą, pratęsiant IMT naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio turto  2019-06-30 

likučių žiniaraštyje (apskaitos kortelė (inv. Nr. 000060-2)), vertė padidinta 

įsigijimo savikaina yra 434.811,11 eur. 

Administracijos 

direktorius 

3. Nustatyti papildomas vidaus 

kontrolės priemones, kad BĮ 

centralizuotos apskaitos skyrius 

laiku pervestų gautas pajamas už 

Įgyvendinta. 2018-08-27 raštu Nr. (4.77E)-R2-2495 įstaigos informuotos, KMSA 

paskirti atsakingi asmenys. 

Administracijos 

direktorius 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

paslaugas į SB, kaip to reikalauja 

savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

nuostatos. 

4. Užtikrinti, kad  BĮ centralizuotos 

apskaitos skyrius vadovautųsi 

Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 

str. reikalavimais. 

Įgyvendinta. Pastatų kortelėse įrašyta informacija apie plotą. Administracijos 

direktorius 

5. Užtikrinti, kad įstaiga, patikėjimo 

teise valdanti savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančius 

pastatus, pastatų eksploatavimui 

naudojamiems žemės sklypams 

sudarytų panaudos sutartis su 

žemės patikėtiniu (BĮ NŽT prie LR 

Žemės ūkio ministerijos). 

Įgyvendinta. Sporto bazių valdymo centras 2019 m. su NŽT sudarė 4 žemės 

panaudos sutartis. 

BĮ Klaipėdos miesto 

sporto bazių 

valdymo centro 

direktorius 

6. Nustatyti papildomas vidaus 

kontrolės procedūras, kurios 

užtikrintų, kad apgyvendinimo 

paslaugos būtų teikiamos pagal 

įstaigos direktoriaus patvirtintą 

trumpalaikio apgyvendinimo 

paslaugų tvarkos aprašą. 

Įgyvendinta. Nuo 2018-06-01 teikiant apgyvendinimo paslaugas, adresu 

Kretingos g. 38, yra sudaromos sutartys. 

BĮ Klaipėdos miesto 

sporto bazių 

valdymo centro 

direktorius 

7. Patikslinti Įstaigos dokumentus, 

kuriuose nurodytas buvęs įstaigos 

pavadinimas. 

Įgyvendinta. Įstaigos dokumentuose įstaigos pavadinimai patikslinti. BĮ Klaipėdos miesto 

sporto bazių 

valdymo centro 

direktorius 

BĮ Viesulo sporto centras   

1. Užtikrinti, kad BĮ centralizuotos 

apskaitos skyrius vadovautųsi 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 

reikalavimais 

Įgyvendinta. 2018-08-27 raštu Nr. (4.77E)-R2-2495 įstaigos informuotos, KMSA 

paskirti atsakingi asmenys. 

Administracijos 

direktorius 

2. Užregistruoti Klaipėdos miesto 

savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančių ir savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise 

valdomų patalpų (S. Daukanto g. 

24 Klaipėda) VĮ Registrų centre ir 

užtikrinti, kad ateityje būtų 

laikomasi teisės aktų reikalavimų 

dėl registruotino turto 

registravimo viešuosiuose 

registruose. 

Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma). Administracija kreipėsi į VĮ Registrų 

centrą 2 kartus dėl juridinio fakto registravimo, neregistruota, nes buvę patalpų 

naudotojai teisiškai neįregistravo patalpų remonto metu atliktų pakeitimų. 

2020 m. sausio mėn. duomenimis pastato dalis (855,21 kv. m) apskaitoje ir NTR 

registruoti SBVC, o pastato dalis 458,67 kv.m.  apskaitoje (IT likučių žiniaraštyje 

2018-12-31) registruotas KMSA, o NTR patikėjimo teisė vis dar BĮ Klaipėdos 

Viesulo sporto centras, nors šis nuo 2016 m. šiomis patalpomis nesinaudoja (ten 

įsikūręs KMSA Viešosios tvarkos skyrius).  

Administracijos 

direktorius 

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-

daugiafunkcis centras „Svetliačok“ 

  

1. Neteisėtai pervestas valstybinio 

socialinio draudimo įmokas 12 

147,62 eurų grąžinti į KMSA 

sąskaitą banke. 

Įgyvendinta. 2018-08-20 raštu Nr. S (04-02) 18-82 pateiktas prašymas 

Administracijai leisti lėšas grąžinti dalimis iki 2018-12-31. VšĮ Klaipėdos specialioji 

mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačok“ grąžino MK lėšas 12147,62 eurus į 

savivaldybės sąskaitą (2018-09-19 - 3000 Eur, 2018-10-12 - 3000Eur, 2018-11-28 

- 3000 Eur ir 2018-12-17  - 3174,62 Eur). 

VšĮ Klaipėdos 

specialiosios 

mokyklos-

daugiafunkcinio 

centro „Svetliačok“ 

direktorius 

2018-06-29 

2. Mokinio krepšelio lėšas 

apskaityti, vykdyti mokėjimus tik 

atskiroje įstaigos banko sąskaitoje. 

3. Užtikrinti, kad ateityje mokinio 

krepšelio lėšos būtų naudojamos 

pagal teisės aktų reikalavimus ir 

Įgyvendinta. 2018 metų audito metu, atlikus suplanuotas audito procedūras, 

nenustatėme, kad MK (nuo 2018-09-01 mokymo reikmėms) lėšų buhalterinė 

apskaita  būtų netinkamai tvarkoma. 

VšĮ Klaipėdos 

specialiosios 

mokyklos-

daugiafunkcinio 

centro „Svetliačok“ 

direktorius 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

tinkamai tvarkyti mokinio krepšelio 

lėšų buhalterinę apskaitą. 
2018-06-29 

VšĮ Klaipėdos licėjus   

1. Ne pagal paskirtį panaudotas 

MK lėšas 3262,88 eurų grąžinti į 

KMSA sąskaitą banke. 

Įgyvendinta. Lėšas įstaiga grąžino KMSA, o KMSA 2018-07-11 mokėjimo 

nurodymu Nr. 32439 grąžino ne pagal paskirtų panaudotas MK lėšas į ŠMM 

sąskaitą banke. 

VšĮ Klaipėdos licėjus 

2018-06-29 

2. Mokinio krepšelio lėšas 

apskaityti, vykdyti mokėjimus tik 

atskiroje įstaigos banko sąskaitoje. 

3. Užtikrinti, kad ateityje mokinio 

krepšelio lėšos būtų naudojamos 

pagal teisės aktų reikalavimus ir 

tinkamai tvarkyti mokinio krepšelio 

lėšų buhalterinę apskaitą. 

Įgyvendinta. 2018 metų audito metu, atlikus suplanuotas audito procedūras, 

nenustatėme, kad MK (nuo 2018-09-01 mokymo reikmėms) lėšų buhalterinė 

apskaita  būtų netinkamai tvarkoma. 

VšĮ Klaipėdos licėjus 

2018-06-29 

2018-08-31 

Klaipėdos "Ąžuolyno"  gimnazija   

1. Patikslinti vadovo pavaduotojų 

pareigybės aprašymus, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės 

grupę ir pareigybės lygį, kaip 

nustatyta   Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo  4 str. 3 

dalyje. 

Įgyvendinta. Patikslinti vadovo pavaduotojų pareigybės aprašymai, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės grupę ir pareigybės lygį, papildytos vadovo 

pavaduotojų darbo sutartys, nurodant pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientus, pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo nuostatas. 

Klaipėdos 

„Ąžuolyno“  

gimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

2. Papildyti vadovo pavaduotojų 

darbo sutartis, nurodant 

pareiginės algos  pastoviosios 

dalies koeficientus, kaip nustatyta 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 str. 10 dalyje. 

Klaipėdos 

„Ąžuolyno“  

gimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

3. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos 

„Ąžuolyno“  

gimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija 

  

1. Patikslinti vadovo pavaduotojų 

pareigybės aprašymus, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės 

grupę ir pareigybės lygį, kaip 

nustatyta   Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo  4 str. 3 

dalyje. 

Įgyvendinta. Patikslinti vadovo pavaduotojų pareigybės aprašymai, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės grupę ir pareigybės lygį, papildytos vadovo 

pavaduotojų darbo sutartys, nurodant pareiginės algos  pastoviosios dalies 

koeficientus, pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo nuostatas. 

Klaipėdos Simono 

Dacho 

progimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

2. Papildyti vadovo pavaduotojų 

darbo sutartis, nurodant 

pareiginės algos  pastoviosios 

dalies koeficientus, kaip nustatyta 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 str. 10 dalyje. 

Klaipėdos Simono 

Dacho 

progimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

3. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos Simono 

Dacho 

progimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Klaipėdos Gedminų progimnazija   

1. Papildyti vadovo pavaduotojų 

darbo sutartis, nurodant 

pareiginės algos  pastoviosios 

dalies koeficientus, kaip nustatyta 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 str. 10 dalyje. 

Įgyvendinta. Papildytos vadovo pavaduotojų darbo sutartys, nurodant pareiginės 

algos  pastoviosios dalies koeficientus, pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas. 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

2. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazijos 

direktorius 

2018-08-31 

Klaipėdos „Varpo“  gimnazija   

1. Patikslinti vadovo pavaduotojų 

pareigybės aprašymus, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės 

grupę ir pareigybės lygį, kaip 

nustatyta   Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo  4 str. 3 

dalyje. 

Įgyvendinta. Patikslinti vadovo pavaduotojų pareigybės aprašymai, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės grupę ir pareigybės lygį, papildytos vadovo 

pavaduotojų darbo sutartys, nurodant pareiginės algos  pastoviosios dalies 

koeficientus, pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo nuostatas. 

Klaipėdos „Varpo“  

gimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 

2. Papildyti vadovo pavaduotojų 

darbo sutartis, nurodant 

pareiginės algos  pastoviosios 

dalies koeficientus, kaip nustatyta 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 str. 10 dalyje. 

Klaipėdos „Varpo“  

gimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 

3. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos „Varpo“  

gimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 

Klaipėdos „Versmės“  progimnazija   

1. Patikslinti vadovo pavaduotojų 

pareigybės aprašymus, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės 

grupę ir pareigybės lygį, kaip 

nustatyta   Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo  4 str. 3 

dalyje. 

Įgyvendinta. Patikslinti vadovo pavaduotojų pareigybės aprašymai, nurodant  

vadovo pavaduotojo pareigybės grupę ir pareigybės lygį, papildytos vadovo 

pavaduotojų darbo sutartys, nurodant pareiginės algos  pastoviosios dalies 

koeficientus, pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo nuostatas. 

Klaipėdos „Versmės“  

progimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 

2. Papildyti vadovo pavaduotojų 

darbo sutartis, nurodant 

pareiginės algos  pastoviosios 

dalies koeficientus, kaip nustatyta 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 str. 10 dalyje. 

Klaipėdos „Versmės“  

progimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 

3. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaiga, suderinusi su KMSA BĮ centralizuotos apskaitos skyriumi, 

užtikrina, kad pajamos už prekes ir paslaugas bus kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje, kaip reikalaujama Savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo 

ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo 9 punkte. 

Klaipėdos „Versmės“  

progimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Klaipėdos Vydūno gimnazija   

1. Papildyti vadovo pavaduotojų 

darbo sutartis, nurodant 

pareiginės algos  pastoviosios 

dalies koeficientus, kaip nustatyta 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo  7 str. 10 dalyje. 

Įgyvendinta. Papildytos vadovo pavaduotojų darbo sutartys, nurodant pareiginės 

algos  pastoviosios dalies koeficientus, pagal  Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktoriui 

2018-06-29 

2. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktoriui 

2018-09-01 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos  mokykla 

  

1. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos  

mokyklos 

direktorius 

2018-06-29 

Klaipėdos koncertų salė   

1. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos koncertų 

salės direktorius 

2018-06-29 

Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija 

  

1. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos Martyno 

Mažvydo 

progimnazijos 

direktorius 

2018-06-29 

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla   

1. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

direktorius 

2018-06-29 

Klaipėdos miesto socialinės 

paramos centras 

  

1. Užtikrinti, kad  pajamos už  

prekes bei paslaugas būtų 

kaupiamos atskiroje banko 

sąskaitoje,  kaip reikalaujama 

Savivaldybės biudžeto asignavimų 

administravimo ir biudžeto 

vykdymo tvarkos aprašo 9 p. 

Įgyvendinta. Įstaigos banko sąskaitos peržiūrėtos, nuspręsta, kokios sąskaitos 

bus naudojamos pajamų apskaitai ir apie tai informuotas KMSA Finansų ir turto 

departamento BĮ centralizuotas apskaitos skyrius. 

Klaipėdos miesto 

socialinės paramos 

centro direktorius 

2018-06-29 

Ne savivaldybės VšĮ   
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Mokinio krepšelio lėšas apskaityti, 

vykdyti mokėjimus tik atskiroje 

įstaigos banko sąskaitoje 

Įgyvendinta. Mokinio krepšelio lėšos apskaitomos, mokėjimai vykdomi atskirose 

įstaigų banko sąskaitose. 

VšĮ Klaipėdos 

„Universa Via“, VšĮ 

„Vaivorykštės tako“, 

VšĮ „Pasakėlė“, VšĮ 

„Mažųjų pasaulis“, 

VšĮ „Jūrų 

žvaigždutė“, VšĮ 

„Pajūrio Valdorfo 

bendruomenė“, VšĮ 

„Laimingų vaikų 

pilis“, VšĮ „Vaikų 

giraitė“, VšĮ 

„Niektauza“, VšĮ 

„Saulė ir mėnulis“ 

direktoriams 

2018-06-29 

Tinkamai tvarkyti mokinio 

krepšelio lėšų buhalterinę apskaitą 

Įgyvendinta. Įstaigos įsipareigojo siekti, kad buhalterinė apskaita būtų 

suprantama, išsami ir naudinga, o apskaitos informacija tinkama ir objektyvi. 

VšĮ „Pasakėlė“, VšĮ 

„Mažųjų pasaulis“, 

VšĮ „Jūrų 

žvaigždutė“, VšĮ 

„Pajūrio Valdorfo 

bendruomenė“, VšĮ 

„Laimingų vaikų 

pilis“, VšĮ „Vaikų 

giraitė“, VšĮ 

„Niektauza“, VšĮ 

„Saulė ir mėnulis“ 

direktoriams 

2018-06-29 

Administracija   

1. Užtikrinti, kad savivaldybės 

administracijos sudarytose lėšų 

naudojimo sutartyse  būtų 

nustatyti  Valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir 

vykdymo taisyklių 61 p.  Ir 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto asignavimų ir biudžeto 

vykdymo tvarkos apraše nustatyti 

reikalavimai 

Įgyvendinta. Administracijos direktorius 2018-02-27 įsakymu Nr. AD-506 

patvirtino naujas dokumentų formas nevalstybinių švietimo įstaigų finansavimui 

ir atsiskaitymui. 2018 m. pasirašytos MK lėšų skyrimo ir naudojimo sutartys tarp 

KMSA ir nevalstybinių švietimo įstaigų sudarytos pagal Valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 61 p. reikalavimus. Švietimo 

sistemos finansavimą, lėšų naudojimą, ugdymo įstaigų vadovų atsakomybę 

reglamentuoja LRV 2001-06-27 nutarimu 785 patvirtinta MK lėšų apskaičiavimo 

ir paskirstymo metodika, KMS tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T2-89 

patvirtintas MK lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas  (iki 2018-08-31), 

nuo 2018-09-01 galioja 2018-09-27 Tarybos sprendimu Nr. T2-209 patvirtintas 

naujas Klaipėdos miesto savivaldybei skiriamų lėšų mokymo reikmėms 

paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas. 2018-11-20 KMSA direktoriaus 

įsakymu Nr. AD1-2729 patvirtinta Nevalstybinėms mokymo įstaigoms skirtos 

STD (mokymo lėšų) ir KMS biudžeto lėšų panaudojimo priežiūros tvarkos 

aprašas, kuriame numatytos papildomos vidaus kontrolės procedūros. 

Administracijos 

direktorius 

2. Nustatyti papildomas vidaus 

kontrolės priemones, dėl mokinio 

krepšelio lėšų, skirtų 

nevalstybinėms įstaigoms, 

naudojimo pagal paskirtį teisės 

aktų nustatytais tikslais. 

Administracijos 

direktorius 

3. Užtikrinti, kad nustatytos lėšų 

naudojimo sutarčių sąlygos ir 

vidaus kontrolės priemonės būtų 

vykdomos. 

Administracijos 

direktorius 
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Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos 

2 priedas 

 

2019 M. TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ APŽVALGA 

 

Šiame priede pateikiamos visos 2019 m. teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės bei jų 

įgyvendinimo būklė 2019-12-31 datai.  

1. AB „Klaipėdos vanduo“ valdysena ir darbo organizavimo sistema (veiklos 

auditas, 2019-02-28) 

Atlikus auditą pateiktos 3 rekomendacijos, visos įgyvendintos laiku. Visų rekomendacijų stebėsena baigta.   

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Siekiant užtikrinti 

nepriklausomos  Bendrovės 

valdybos suformavimą, būtina 

naujai redaguoti Savivaldybės 

tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. 

T2-205 patvirtintą savivaldybės 

kontroliuojamų bendrovių 

valdymo organų formavimo 

tvarkos aprašą,  kuriame  būtų 

nustatyti kandidatams į 

savivaldybės  valdomos įmonės 

kolegialaus organo narius  taikomi 

nepriklausomumo kriterijai, 

atitinkantys  LRV nutarimo  nauja 

redakcija patvirtintame Apraše 

įtvirtintas nuostatas. 

Įgyvendinta. Savivaldybės tarybos  2019-05-30 sprendimu Nr. T2-146 patvirtintas  

„Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių  organų formavimo tvarkos 

aprašas" (aprašo nuostatos taikomos nuo jo įsigaliojimo dienos). 

Administracijos 

direktorius 

2019-06-01 

 

 

 

2. Siekiant sukurti SKĮ valdymo 

organų motyvacijos sistemą, 

skatinančią siekti efektyvesnės ir 

rezultatyvesnės įmonės  veiklos, 

parengti ir patvirtinti savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių 

vadovaujančių darbuotojų  

užmokesčio nustatymo tvarką, 

vadovaujantis Vyriausybės 

rekomendacijomis.  

Įgyvendinta. Savivaldybės  tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. T2-146 patvirtintas  

„Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos 

aprašas“, kuriame nustatyta savivaldybės valdomos įmonės organų atlygio 

sistema (aprašo V skyrius). Kontrolės komitetas rekomendacijos terminą nukėlė 

iki 2019-11-01. 

Administracijos 

direktorius 

2019-08-01, 

pratęsta iki 2019-

11-01 

 

3. Siekiant efektyviai panaudoti  

darbo apmokėjimui skirtus 

Bendrovės finansinius išteklius, 

užtikrinti, kad Bendrovės 

darbuotojams vienkartinio ir 

pastovaus pobūdžio priedai būtų 

skiriami vadovaujantis Bendrovės 

darbo apmokėjimo nuostatų 

reikalavimais. 

Įgyvendinta. AB „Klaipėdos vanduo" generalinio direktorius paskyrė atsakingą 

asmenį už priedų prie atlyginimo darbuotojams skyrimo kontrolę (2019-03-05 

įsakymas Nr. 2019/V-ADM.07-72 „Dėl asmens, atsakingo už priedų prie 

atlyginimo darbuotojams skyrimo kontrolę, skyrimo“). 

AB „Klaipėdos 

vanduo“ generalinis 

direktorius 

2019-08-01 
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2. Viešosios įstaigos „Klaipėdos vaikų ligoninė“ darbo užmokesčio fondo 

didinimo ir panaudojimo teisėtumas 2018 metais (patikrinimas, 2019-02-28) 

Atlikus patikrinimą pateiktos 4 rekomendacijos, iš kurų 3 įgyvendintos laiku ir 1 neįgyvendinta. Vykdoma 1 

neįgyvendintos rekomendacijos stebėsena.   

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Patvirtinti VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninė valdymo struktūrą ir 

pareigybių sąrašą ir pakeisti 

įstaigos įstatus, kad jie atitiktų LR 

Vyriausybės 2007-09-26 nutarimo 

Nr. 1025  2.5.1.4 punkto nuostatas.  

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Administracija išsiuntė 

paklausimą LR Sveikatos apsaugos ministerijai  dėl LR Vyriausybės 2007-09-26 

nutarimo Nr. 1025 taikymo viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.  

Kontrolės komiteto posėdžio (2019-06-18 Kontrolės komiteto posėdžio 

protokolas Nr. TAR-50) metu balsų dauguma rekomendacijos įgyvendinimo 

terminas pratęstas iki 2019-11-30. 

Administracijos 

direktorius 

2019-06-01, 

pratęsta iki 2019-

11-30 

2. Patvirtinti Darbo apmokėjimo 

tvarką, kurioje būtų nustatyti 

aiškūs ir objektyvūs darbo 

užmokesčio dydžio nustatymo 

kriterijai.  

Įgyvendinta. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytojo 2019-10-31 įsakymu Nr. 

208 patvirtinta VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbo apmokėjimo tvarka, kuri 

papildyta darbo užmokesčio dydžio nustatymo kriterijais. 

VšĮ „Klaipėdos vaikų 

ligoninė“ vyr. 

gydytojas 

2019-11-30 

 

3. Nustatyti įstaigos vyr. gydytojo 

pavaduotojų atlyginimus 

vadovaujantis LR sveikatos 

priežiūros įstaigų įstatymo 

nuostatomis. 

Įgyvendinta. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytojo 2019-10-31 įsakymu Nr. 

208 patvirtinta VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbo apmokėjimo tvarka, kurios VII 

skyriuje apibrėžtas vyr. gydytojo ir pavaduotojų darbo užmokesčio 

apskaičiavimas. 

VšĮ „Klaipėdos vaikų 

ligoninė“ vyr. 

gydytojas 

2019-11-30 

4. Nustatyti įstaigos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių darbuotojų pagrindinio 

darbo užmokesčio pastoviosios 

dalies mažiausią galimą dydį 

vadovaujantis 2018-08-31 LNSS 

šakos kolektyvinės sutarties Nr. 

2/S-133 priedo Nr. 2 ir įstaigos 

Darbo apmokėjimo tvarkos 

nuostatomis. 

Įgyvendinta. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytojo 2019-10-31 įsakymu Nr. 

208 patvirtinta VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbo apmokėjimo tvarka, kurios 14 

p. numatytos taisyklės, pagal kurias apskaičiuojama pagrindinio darbo 

užmokesčio pastovioji dalis, mažiausią galimą dydį atskaitos dydžiu laikant 

gydytojo pastoviosios dalies dydį. 

VšĮ „Klaipėdos vaikų 

ligoninė“ vyr. 

gydytojas 

2019-11-30 

 

3. Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veikla (patikrinimas, 2019-07-24) 

Atlikus patikrinimą pateiktos 5 rekomendacijos, iš kurų 4 įgyvendintos laiku ir 1 neįgyvendinta. Vykdoma 1 

neįgyvendintos rekomendacijos stebėsena.   

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Suformuoti VšĮ „Klaipėdos butai“ 

valdybą, vadovaujantis Klaipėdos 

miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018-

05-07 įsakymu Nr. AD1-1113 

patvirtintu Klaipėdos miesto 

savivaldybės kontroliuojamų 

viešųjų įstaigų kolegialių organų 

formavimo tvarkos aprašu.  

Neįgyvendinta (terminas nesibaigęs, stebėsena vykdoma). 2019-12-20 

paskelbta atranka.  

Administracijos 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

03-01 

 

 

 

2. Patvirtinti VšĮ „Klaipėdos butai“ 

apskaitos politiką pagal VSAFAS 

nuostatas. 

Įgyvendinta. VšĮ "Klaipėdos butai" direktoriaus 2019-09-30 įsakymu Nr. 77 "Dėl 

apskaitos politikos patvirtinimo" patvirtinta VšĮ "Klaipėdos butai" apskaitos 

politika pagal VSAFAS nuostatus. 

VšĮ „Klaipėdos 

butai“ direktorius 

2019-10-01 

 

3. Patvirtinti atskaitingų asmenų 

sąrašą, kuriems gali būti mokami 

avansai ūkio išlaidoms. 

Įgyvendinta. Po patikrinimo ataskaitos projekto pateikimo (2019-07-12) VšĮ 

„Klaipėdos butai" direktorė pateikė 2019-07-17 įsakymu Nr. 59 patvirtintą 

atskaitingų asmenų sąrašą. 

VšĮ „Klaipėdos 

butai“ direktorius 

2019-07-17 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

4. Patvirtinti VšĮ „Klaipėdos butai“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarką, kurioje būtų nustatyti 

aiškūs ir objektyvūs darbo 

užmokesčio dydžio nustatymo 

kriterijai. 

Įgyvendinta. VšĮ „Klaipėdos butai" direktoriaus 2019-10-01 įsakymu Nr. 79 "Dėl 

įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" patvirtinta VšĮ  

„Klaipėdos butai" darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. 

VšĮ „Klaipėdos 

butai“ direktorius 

2019-11-01 

5. Paskelbti Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje 

raštu sudarytas sutartis, laimėjusių 

dalyvių pasiūlymus ir sutarčių 

pakeitimus. 

Įgyvendinta. Po patikrinimo ataskaitos projekto pateikimo (2019-07-12) VšĮ 

„Klaipėdos butai" direktorei informavus, kad raštu sudarytos sutartys 2019-07-19 

patalpintos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, įsitikinta, kad 

sutartys ir dalyvių pasiūlymai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje. 

VšĮ „Klaipėdos 

butai“ direktorius 

2019-07-19 

 

4. Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

duomenų tikrumas ir teisingumas, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės 

biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas ir jo naudojimas 

įstatymų nustatytiems tikslams (finansinis ir teisėtumo auditas, 2019-07-12) 

Atlikus auditą pateikta 84 rekomendacijos raštais iki audito pabaigos ir 6 rekomendacijos audito ataskaitoje. 59 

rekomendacijos įgyvendintos laiku ir 31 rekomendacija neįgyvendinta, nes nesibaigęs terminas. Vykdoma 31 

neįgyvendintos rekomendacijos stebėsena. 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Pateiktos ataskaitoje   

1. Priimti priemones, kurios 

užtikrintų, kad inventorizacija būtų 

atliekama išsamiai ir atsakingai, 

kad jos rezultatai galėtų būti 

efektyviai panaudoti siekiant 

tikslios ir teisingos savivaldybės 

turto apskaitos ir užtikrintų 

rūpestingą turto valdymą. 

1. Bus sudaryta darbo grupė (komisija) įvertinti KMSA apskaitoje Infrastruktūros 

ir kitų statinių sąskaitoje apskaityto turto (laikino tilto per Danės upę, Pilies 

gatvėje (inv. Nr. 9001178), 137632,70 Eur  likutinės vertės, būklę, nuvertėjimo 

požymius ir bus priimtas sprendimas bei perduota informacija Apskaitos skyriui 

dėl šio turto apskaitos pagal VSAFAS nuostatas.  

Įgyvendinta iš dalies (toliau vykdoma stebėsena). 2019-08-29 Administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1174  (1 p.) sudaryta laikina komisija dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio laikino tilto per Danės upę, 

Pilies gatvėje, būklės įvertinimo bei pripažinimo nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti ir jo nurašymo (pirmininkas – Edvardas Simokaitis, Turto 

skyriaus vedėjas; nariai: Jurgita Drizgaitė, Statinių priežiūros poskyrio vedėja; 

Evelina Rudaitienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė; Valdas Švedas, Statybos 

ir infrastruktūros plėtros poskyrio vedėjas). Šio įsakymo 2 p. pavesta komisijai 

įvertinti 1 punkte nurodyto turto būklę bei pateikti siūlymus dėl nurodyto 

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti.  

2. Administracijos direktoriui, Įsakymu patvirtinus inventorizacijos komisijas, jas 

supažindinti su Inventorizacijos taisyklių reikalavimais bei įpareigoti 

inventorizacijos metu skirti ypatingą dėmesį į inventorizuojamo turto naudojimą. 

Įgyvendinta. Prieš atliekant 2019 m. turto inventorizaciją Inventorizacijos 

komisijos yra supažindintos su inventorizacijos atlikimo tvarka.  

Administracijos 

direktorius 

1. 2019-09-30, 

pratęsta iki 2020-

03-31 

2. 2019-10-30 

 

2. Nebaigtos statybos sąskaitoje 

apskaitytus užbaigtus darbus už 

283,48 tūkst. Eur. užregistruoti 

ilgalaikio materialiojo turto 

apskaitoje (statinių ar kitose turto 

grupėse), nustatyti jo naudingo 

tarnavimo laiką ir nusidėvėjimo 

normas vadovaujantis 

galiojančiomis 12-ojo VSAFAS 

nuostatomis. 

1. Bus parengtas tarybos sprendimo projektas dėl užbaigtų sporto aikštyno 

atnaujinimo darbų perdavimo BĮ Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazijai.  

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Siekiant 

perduoti sporto aikštyno Gedminų g. 5 rekonstrukcijos darbus, buvo būtina 

išskaidyti nebaigtos statybos apskaitoje esančius turtinius vienetus. 2019-12-30 

buvo pasirašytas skaidymo aktas: 2019-12-30 Nr. ITA-255. Atlikus apskaitos 

procedūras pagal pasirašytą skaidymo aktą bus atliktas kapitalinio remonto 

darbų perdavimas biudžetinei įstaigai.  

2. Perdavus gimnazijai Administracijos Nebaigtos statybos įsigijimo savikainos 

sąskaitoje apskaitytus 283,48 tūkst. Eur vertės sporto aikštyno atnaujinimo bei 

Administracijos 

Finansų ir turto 

departamento 

direktorius 

1. 2019-10-31, 

pratęsta iki 2020-

02-29 

2. 2019-11-30, 

pratęsta iki 2020-

03-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

tvoros įrengimo užbaigtus darbus, ši informacija bus pateikta BĮ centralizuotos 

apskaitos skyriui dėl šio turto įtraukimo į apskaitą pagal VSAFAS nuostatas. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).  

3. Siekiant, kad savivaldybės 

biudžetinių įstaigų bibliotekų 

fondų likutis būtų tikras ir 

teisingas, užtikrinti, kad BĮ vadovai 

inicijuotų viso bibliotekos fondo 

patikrinimus savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose, kurios turi 

bibliotekas. 

1. Iki 2019-10-01 bus suorganizuotas susitikimas su savivaldybės švietimo BĮ 

vadovais, kurio metu vadovai bus įpareigoti patvirtinti bibliotekos fondų 

patikrinimo komisijas.  

Įgyvendinta. 2019-09-12 vyko Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus susitikimas su audituotų mokyklų vadovais ir bibliotekų vedėjais. 

Rugsėjo 30 d. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pasitarime detalią 

informaciją, ką reikėtų mokykloms atlikti, kad būtų teisingai apskaitomi ir 

inventorizuojami knygų fondai, pateikė Biudžetinių įstaigų centralizuotos 

apskaitos skyriaus vedėja. Šiuo metu tikslinama informacija, ar visose bendrojo 

ugdymo mokyklose yra sudarytos bibliotekos fondų patikrinimo komisijos. 

Komisijoms nurodyta patikrinimą atlikti iki lapkričio 1 d. 

2. Ne vėliau kaip iki 2020-03-01 atlikti viso bibliotekos fondo patikrinimus ir jų 

(rezultatus)aktus  pateikti BĮ centralizuotos apskaito skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

Administracijos 

Ugdymo ir kultūros 

departamento  

direktorius 

1. 2019-10-01 

2. 2020-03-01 

4. Užtikrinti, kad visi bibliotekos 

fondų patikrinimų rezultatai 

(bibliotekos fondo dokumentų 

vertės) būtų suderinti su BĮ 

buhalterinę apskaitą tvarkančiu 

darbuotoju ir sutikrinti su 

apskaitos duomenimis. 

Švietimo BĮ bibliotekų fondų vertė bus suderinta, koreguojama ir užregistruota 

apskaitoje, gavus įstaigos direktoriaus patvirtintus bibliotekos fondo patikrinimo 

rezultatus bei įstaigos atsakingų darbuotojų parengtus dokumentus turto 

registravimui apskaitoje ar nurašymui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

Administracijos 

Finansų ir turto 

departamento 

direktorius 

2020-07-30 

5. Nutraukti su privačia bendrove 

2019-05-14 sudarytą papildomą 

susitarimą Nr. J9-1631 dėl detaliųjų 

archeologinių tyrinėjimo darbų 

atlikimo Priešpilio g. Klaipėdoje, 

kurie jau buvo numatyti 2018-08-

10 rangos sutartyje Nr. J9-1738. 

Įgyvendinta. Pasirašytas 2019-10-23 papildomas susitarimas Nr. J9-1783, 

kuriame susitarta, kad 2019-05-14 papildomas susitarimas Nr. J9-1631 negalioja. 

Administracijos 

direktorius 

2019-10-31 

6. Užtikrinti, kad būtų išieškoti 

9292,80 Eur, kurie rangovui buvo 

nepagrįstai sumokėti už 

detaliuosius archeologinius 

tyrimus. 

Įgyvendinta. Iš rangovui priklausančio apmokėjimo buvo išskaityta 9.292,80 Eur 

suma. 

Administracijos 

direktorius 

2019-10-31 

Pateiktos raštais   

Administracija   

1. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

būtų nustatoma ir vertinama KMSA 

veiklos rizika pagal strateginius, 

veiklos, atskaitomybės ir atitikties 

tikslus bei numatomos kontrolės 

priemonės jai valdyti. 

Suformuoti darbo grupę ir parengti bei patvirtinti KMSA veiklų rizikos vertinimo 

ir kontrolės aprašą bei priemonių planą rizikoms valdyti (atsakingas – 

Centralizuotas vidaus audito skyrius, Strateginio planavimo skyrius). 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Terminas 

pratęstas iki 2020-03-31 rizikų valdymo tvarkos aprašo parengimui ir iki 2020-

11-30 rizikų valdymo plano parengimą. 

Administracijos 

direktorius 

2019-10-01, 

pratęsta iki 2020-

11-30 

2. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

teisės aktai būtų skelbiami laikantis 

LR teisėkūros pagrindų įstatymo 

nuostatomis. 

Koreguoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir 

mero potvarkių rengimo tvarkos aprašą, nustatant dokumentų rengėjams 

atsakomybę dokumente įrašyti, kad tais atvejais, kai dokumentai yra norminiai, 

juos reikia skelbti teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje. 

Organizuoti informacijos sklaidą dokumentų rengėjams siekiant išaiškinti, kuriais 

atvejais dokumentas yra norminis ir turi būti paskelbtas (atsakingas – Dokumentų 

valdymo skyrius).       

Įgyvendinta. 2019-11-26 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1442 

pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir 

mero potvarkių rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Administracijos 

direktoriaus 2006-12-28 įsakymu Nr. AD1-2918. Pakeitimais nustatyta, kad 

įsakymo ar potvarkio projekte privalo būti nuostata apie teisės akto skelbimą 

teisės aktų registre bei kad už teisės aktų paskelbimą Teisės aktų registre 

atsakingas Dokumentų valdymo skyrius. 

Administracijos 

direktorius 

2019-05-01, 

pratęsta iki 2019-

11-30 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

3. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

programų ir projektų finansavimo 

iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto lėšų konkursai būtų 

vykdomi vadovaujantis tik 

įsigaliojusiais teisės aktais bei 

atliekant visas juose nustatytas 

procedūras. 

Koreguoti programų ir projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto lėšų konkurso aprašus, numatant juose atsakingus asmenis už 

procedūrų ir reikalavimų įgyvendinimą (atsakingas – Ugdymo ir kultūros 

departamentas). 

Įgyvendinta. 2019-12-23 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1548 

patvirtintas Sporto projektų, finansuojamų iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas. Tuo paties įsakymo 2.2 p.  

nustatyta, kad sporto projektų konkursų procedūras pavedama vykdyti Ugdymo 

ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyr. specialistei 

A. Viršilienei. 

Administracijos 

direktorius 

2019-06-01, 

pratęsta iki 2019-

12-01 

4. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

sutartys dėl centralizuotos 

apskaitos tvarkymo su BĮ vadovais 

būtų patikslintos (sudaryti sutarčių 

pakeitimai) pagal minėtų teisės 

aktų reikalavimus. 

Parengti  ir pasirašyti tipinį papildomą susitarimą prie 2014 m. lapkričio 14 d. 

Buhalterinės apskaitos tvarkymo tipinės sutarties atsižvelgiant į papildomus 

teisės aktais patvirtintos sutarties tipinės formos reikalavimus (atsakingas – 

Finansų ir turto departamentas). 

Įgyvendinta. Administracijos direktoriaus 2019-11-18 įsakymu Nr. AD1-1433 

pakeistas Tipinis papildomas susitarimas prie buhalterinės apskaitos tvarkymo 

tipinės sutarties, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AD1-1281 „Dėl Tipinio papildomo 

susitarimo prie buhalterinės apskaitos tvarkymo tipinės sutarties patvirtinimo“, 

pagal pakeitimus su BĮ vadovais pasirašyti atnaujinti susitarimai.   

Administracijos 

direktorius 

2019-05-01, 

pratęsta iki 2019-

12-31 

5. Paskirti kontroliuojančius ir 

atsakingus asmenis bei sukurti 

papildomas vidaus kontrolės 

procedūras, kurios užtikrintų, kad 

savivaldybės materialiojo turto 

nuomos konkursai būtų 

organizuojami ir vykdomi teisės 

aktuose nustatytais terminais. 

Papildyti Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso 

organizavimo taisykles, nustatant vidaus kontrolės procedūras (atsakingas – 

Finansų ir turto departamentas). 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

 

Administracijos 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

04-01 

6. Patikslinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės finansinių išteklių ir 

personalo valdymo bei apskaitos 

procesų aprašą dėl taikomų turto 

nuomos ir perdavimo panaudos 

pagrindais procedūrų. 

Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo 

bei apskaitos procesų aprašą (atsakingas – Finansų ir turto departamentas). 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 

Administracijos 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

04-01 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“   

1. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. Pateiktas mokymų pažymėjimas, patvirtinantis, kad už viešuosius 

pirkimus atsakingas asmuo 2019-11-29 dalyvavo seminare viešųjų pirkimų tema. 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Linelis“ 

direktorius 

2019-12-31 

2. Raštu sudarytas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus 

paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to 

reikalauja VPĮ 86 str. 9 d. 

Įgyvendinta. Raštu sudarytos sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai paskelbti 

CVP IS sistemoje. 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Linelis“ 

direktorius 

2019-08-30 

3. Pakeisti įstaigos 2018-08-14 su 

UAB „Pieno žvaigždės“ pasirašytą 

sutartį  Nr. PŽ-YKLP- 1333, 

nurodant  joje sutarties galiojimą 

terminą, koks buvo nustatytas 

pirkimo sąlygose.  

Įgyvendinta. Pateiktas 2018-08-14 sutarties 2019-07-10 priedas Nr. 3, kuriame 

numatyta, kad sutartis Nr. PŽ-YKLP- 1333 galioja iki 2019-08-26, kaip buvo 

numatyta pirkimo sąlygose. 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Linelis“ 

direktorius 

2019-07-10 

4. Raštu priminti tiekėjams, su 

kuriais pasirašytos ilgalaikės 

tikrintos sutartys, kad vykdant 

pirkimo sutartis jie privalo 

sąskaitas faktūras teikti 

naudojantis informacinės sistemos 

„E.sąskaita“ priemonėmis. 

Įgyvendinta. Nuo 2019 m. visi tiekėjai teikia sąskaitas faktūras sistemos 

"E.saskaita" priemonėmis. 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Linelis“ 

direktorius 

2019-09-01 

Klaipėdos Maksimo Gorkio 

progimnazija 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

1. Paskelbti įstaigos interneto 

svetainėje pilnos sudėties 2018 m. 

metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

Įgyvendinta. Įstaigos internetinėje svetainėje 2019-06-27 patalpinti nepaskelbti 

2018 m. finansinių  ataskaitų rinkinio dokumentai - grynojo turto pokyčių 

ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius 

2019-07-01 

2. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus, vadovo įsakymu sudaryti 

fondo patikrinimo komisiją, atlikti 

viso bibliotekos fondo patikrinimą 

bei pateikti jo rezultatus 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos 

apskaitos skyriui. 

Įgyvendinta. Bibliotekos fondo patikrinimo komisija atliko viso bibliotekos fondo 

patikrinimą ir jo rezultatus pateikė Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui (Inventorizacijos aktas 2019-12-12 Nr. 3). 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius ir BĮCAS 

vedėjas 

2019-11-22, 

pratęsta iki 2019-

12-31 

3. Įvertinti ir apskaitoje 

užregistruoti patikėjimo teise 

valdomus kiemo statinius (tvorą, 

kiemo aikštelę S. Daukanto g. 5 

Klaipėda). 

Įgyvendinta. Patikėjimo teise valdomi kiemo statiniai įvertinti ir užregistruoti 

apskaitoje (2019-09-26 ilgalaikio turto apjungimo ar skaidymo aktas Nr. 1). 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius 

2019-10-01 

4. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. 2019-09-20 atsakingi darbuotojai dalyvavo mokymuose „Viešieji 

pirkimai po įstatymo papildymo“. 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius 

2019-09-20 

5. Raštu sudarytas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus 

paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to 

reikalauja VPĮ 86 str. 9 d. 

Įgyvendinta. Raštu sudarytos sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai paskelbti 

CVP IS. 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius 

2019-06-27 

6. Raštu priminti tiekėjams, su 

kuriais pasirašytos ilgalaikės 

tikrintos sutartys, kad vykdant 

pirkimo sutartis jie privalo 

sąskaitas faktūras teikti 

naudojantis informacinės sistemos 

„E.sąskaita“ priemonėmis. 

Įgyvendinta. Ilgalaikių sutarčių vykdytojai teikia sąskaitas faktūras naudojantis  

sistema "E.sąskaita". 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius 

 

7. Nutraukti 2018-01-12 su UAB 

„Viada“ sudarytą sutartį ir vykdyti 

naują kuro ir automobilio plovimo 

paslaugų pirkimą. 

Įgyvendinta. Įstaiga 2019-07-01 pranešimu Nr. (1.9)D3-186 „Apie sutarties 

nutraukimą“ informavo tiekėją UAB „Viadą“ apie 2018-01-12 sutarties 

nutraukimą. CVP IS sistemoje matyti, kad sudaryta nauja sutartis dėl kuro 

pirkimo. 

Klaipėdos Maksimo 

Gorkio 

progimnazijos 

direktorius 

2019-07-14 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Įgyvendinta. Direktoriaus 2019-06-28 įsakymu Nr. 112 sudaryta fondo 

patikrinimo komisija, kuri atliks viso bibliotekos fondo patikrinimą, patikrinimo 

aktas perduotas BĮCAS. 

Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

2019-10-31, 

pratęsta iki 2019-

12-31 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

Įgyvendinta. Apskaitos duomenys patikslinti pagal įstaigos atlikto patikrinimo 

rezultatus. 

BĮCAS vedėjas 

2019-11-30, 

pratęsta iki 2020-

01-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

3. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų minimalius 

visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus, užtikrinti, kad 

gimnazijos veikla būtų vykdoma 

turint privalomą leidimą-higienos 

pasą. 

Neįgyvendinta (vykdoma stebėsena). Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos 

atitiktų minimalias visuomenės sveikatos saugos reikalavimus 2019-05-28 raštu 

Nr. V12(2.4)-62 kreipėsi į KMSA direktorių ir KMSA Socialinės infrastruktūros 

priežiūros skyrių dėl remonto metu neatliktų darbų ir defektų pašalinimo. Kol kas 

atsakymas negautas, darbai neatlikti, dėl ko gimnazija vis dar negali gauti 

leidimo-higienos paso (LHP). Tik pašalinus šiuos trūkumus gimnazija nedelsiant 

kreipsis į Visuomenės sveikatos centrą dėl LHP. 

Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

4. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

2019-2020 m. 

5. Raštu sudarytas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus 

paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to 

reikalauja VPĮ 86 str. 9 d. 

Įgyvendinta. Raštu sudarytos sutartys paskelbtos CVP IS. Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

2019-07-01, 

pratęsta iki 2019-

12-06 

6. Pripažinti negaliojančiomis 

2016-01-28 įsakymu Nr. V-27 

patvirtintas Supaprastintų mažos 

vertės viešųjų pirkimų taisykles, 

kaip perteklines, o naudojamus 

priedus – pildomų dokumentų 

formas - patvirtinti atskiru įsakymu 

arba kartu su Viešųjų pirkimų 

planavimo, organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu. 

Įgyvendinta. 2019-07-18 įsakymu Nr. V-116 patvirtinti Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo priedai. 

Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 

direktorius 

2019-07-22 

Klaipėdos Hermano Zudermano 

gimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). 2019-07-01 

įsakymu Nr. V1-78 sudaryta bibliotekos fondo patikrinimo komisija, kuriai 

pavesta atlikti patikrinimą per 1 metus ir pateikti jo rezultatus BĮCAS. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

2020-07-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-08-01 

3. Užtikrinti, kad įstaigos 

patikėjimo teise valdomo pastato-

mokyklos (Debreceno g. 29, 

Klaipėda) eksploatavimui 

naudojamam žemės sklypui būtų 

sudaryta panaudos sutartis su 

žemės patikėtiniu ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

Įgyvendinta. 2019-10-25 pasirašyta valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 

13SUN-24-(14.13.56.), ji registruota NTR. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

2019-09-30, 

pratęsta iki 2019-

10-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

4. Įvertinti ir apskaitoje 

užregistruoti patikėjimo teise 

valdomą kiemo statinį (kiemo 

aikštelę, Debreceno g. 29 Klaipėda, 

unikalus Nr. 2197-3000-4024). 

Įgyvendinta. Įvertintas ir apskaitoje užregistruotas patikėjimo teise valdomas 

kiemo statinys (kiemo aikštelė, Debreceno g. 29 Klaipėda (inven. Nr. 1200011), 

nustatytas 15 m. naudingo tarnavimo laikas. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius ir BĮCAS 

vedėjas 

2019-12-31 

5. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo 2019-09-20 dalyvavo 

mokymuose viešųjų pirkimų tema. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

2019-12-31 

6. Paskirti pirkimų iniciatorių bei 

sudaryti pretenzijų nagrinėjimo 

komisiją arba pakeisti Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašą. 

Įgyvendinta. Direktorės 2019.06.28 įsakymu Nr. V1-75 "Dėl viešųjų pirkimų 

iniciatoriaus paskyrimo" paskirtas pirkimų iniciatorius, 2019-06-28 įsakymu Nr. 

V1-77 paskirti viešųjų pirkimų komisijos nariai, kurie, vadovaujantis įstaigos 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašo 12.1 p. atlieka ir 

Pretenzijų komisijos funkcijas.     

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

7. Viešųjų pirkimų registracijos 

žurnale registruoti tik tais metais 

vykdytus viešuosius pirkimus, o ne 

visas gaunamas sąskaitas faktūras. 

Įgyvendinta. Pateiktas įstaigos 2019 m. viešųjų pirkimų žurnalas, jame nuo 2019-

07-01 registruojami tik tais metais vykdyti pirkimai, o ne ir  sąskaitos faktūros, 

gautos perkant pagal anksčiau su tiekėjais sudarytas sutartis. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

8. Panaikinti 2017-06-29  įsakymu 

Nr. V1-121 pavirtintą Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašą kaip 

perteklinį dokumentą. 

Įgyvendinta. Direktorės 2019-06-28 įsakymu Nr. V1-74 "Dėl mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios" Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašas pripažintas negaliojančiu. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

9. Įsakymais patvirtinti pirkimo 

organizatorius ir viešųjų pirkimų 

komisijos narius, kaip atskirus 

viešųjų pirkimų procedūrų 

dalyvius. 

Įgyvendinta. Direktorės 2019-06-28 įsakymais Nr. V1-76 ir V1-77 paskirti pirkimo 

organizatorius ir viešųjų pirkimų komisijos nariai. 

Klaipėdos Hermano 

Zudermano 

gimnazijos 

direktorius 

Klaipėdos Karalienės Luizės 

jaunimo centras 

  

1. Užtikrinti, kad įstaigos 

patikėjimo teise valdomo pastato-

mokyklos (989,63 kv.m, I. 

Simonaitytės g. 24, Klaipėda) 

eksploatavimui naudojamam 

žemės sklypui būtų sudaryta 

panaudos sutartis su žemės 

patikėtiniu ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

Įgyvendinta. 2019-12-18 pasirašyta valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 

13SUN-51-(14.13.56), sutartis įregistruota NTR. 

Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo 

centro direktorius 

2019-12-31 

2. Įvertinti ir apskaitoje 

užregistruoti patikėjimo teise 

valdomus kiemo statinius (kiemo 

aikštelė, bėgimo takas, Puodžių g. 

1 Klaipėda). 

Įgyvendinta. Apskaitoje užregistruoti kimo statiniai (bėgimo takas, aikštelė 

asfaltuota),  Ilgalaiki turto apjungimo aktas 2019-09-18 Nr. F8-217, nustatytas 

naudingo tarnavimo laikas 15 m. 

Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo 

centro direktorius 

2019-12-31 

3. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. Įstaigos viešųjų pirkimų organizatoriai 2019-10-20 dalyvavo 

mokymuose viešųjų pirkimų tema (direktoriaus įsakymai dėl dalyvavimo 

mokymuose, mokymų pažymėjimai). 

Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo 

centro direktorius 

2019-12-31 

4. Reglamentuoti įstaigos viešųjų 

pirkimų planavimo procedūras. 

Įgyvendinta. 2019-09-11 įsakymu Nr. V1-254 patvirtintas Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, 

kuriame reglamentuotos viešųjų pirkimų planavimo procedūros. 

Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo 

centro direktorius 

2019-10-01 

5. Patvirtinti įstaigos viešųjų 

pirkimų metu pildomų dokumentų 

formas. 

Įgyvendinta. 2019-09-11 įsakymu Nr. V1-254 patvirtintas Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, kartu, 

kaip priedai, patvirtintos ir trūkstamos pildomų dokumentų formos: pirkimo 

paraiška, pirkimų planas, pirkimų registracijos žurnalas. 

Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo 

centro direktorius 

2019-10-01 

6. Viešųjų pirkimų registracijos 

žurnale registruoti tik tais metais 

Įgyvendinta. Pateiktas įstaigos 2019 m. viešųjų pirkimų žurnalas, jame nuo 2019-

07-01 registruojami tik tais metais vykdyti pirkimai, o ne ir  sąskaitos faktūros, 

gautos perkant pagal anksčiau su tiekėjais sudarytas sutartis. 

Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo 

centro direktorius 



 
 

33 

 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

vykdytus viešuosius pirkimus, o ne 

visas gaunamas sąskaitas faktūras. 
2019-07-01 

Klaipėdos Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

  

1. Užtikrinti, kad įstaigos 

patikėjimo teise valdomo pastatų 

(muziejus, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda; 

parodų rūmai su muziejumi 

(1420,69 kv. m.), Didžioji Vandens 

g. 2, Klaipėda; muziejus su kavine 

(353,14 kv. m.), gamybinis pastatas, 

bastionas su poterna, slėptuvė 

esantys Priešpilio g. 2, Klaipėda) 

eksploatavimui naudojamiems 

žemės sklypams būtų sudarytos 

panaudos sutartys su žemės 

patikėtiniu ir įregistruotos 

Nekilnojamojo turto registre. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Dėl dviejų 

žemės sklypų (Didžioji Vandens g. 2;  Priešpilio g. 2) įstaiga yra pateikusi prašymą 

KMSA (2019-10-08 raštu Nr. V5-28). KMSA 2019-10-21 raštu Nr. (4.37)-R2-2372, 

atsakė, kad minėtų dviejų sklypų kadastro duomenys yra tikslinami, ir tik 

įregistravus visus pakeitimus, bus galima sudaryti panaudos sutartis. 

Klaipėdos Mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejaus 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

05-31 

2. Užtikrinti, kad įstaigos turto, 

mokėtinų ir gautinų sumų bei 

pinigų banko sąskaitų 

inventorizacija atliktų įstaigos 

direktoriaus įsakymu sudaryta 

inventorizacijos komisija pagal LR 

Vyriausybės nutarimu patvirtintų 

Inventorizacijos taisyklių 

reikalavimus. 

Įgyvendinta. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 2019-10-10 direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-69  inventorizacijos komisija sudaryta pagal LR Vyriausybės 

nutarimu patvirtintų Inventorizacijos taisyklių reikalavimus. 

Klaipėdos Mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejaus 

direktorius 

2019-12-31 

3. Įvertinti ir apskaitoje 

užregistruoti patikėjimo teise 

valdomus kiemo statinius (aikštelė 

(unikalus Nr. 4400-3129-7068), 

aptvėrimai (unikalus Nr. 2192-

0008-2034) Šaltkalvių g. 2, 

Klaipėda). 

Įgyvendinta. Įvertinti ir apskaitoje užregistruoti kiemo statiniai - Ilgalaikio turto 

apjungimo ar skaidymo aktas 2019-09-30 Nr. 2. Kiemo statiniams (inventorinis 

Nr. 0130005-1 ir Nr. 0130005-2) nustatytas 15 m. naudingo tarnavimo laikas. 

Klaipėdos Mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejaus 

direktorius 

2019-12-31 

4. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. Už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingas asmuo 2019-09-10 ir 2019-

06-26 dalyvavo mokymuose viešųjų pirkimų tema. 

Klaipėdos Mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejaus 

direktorius 

2019-12-31 

Klaipėdos Imanuelio Kanto viešoji 

biblioteka 

  

1. Ištaisyti apskaitoje nustatytas 

klaidas - ilgalaikį materialųjį turtą 

(bibliotekos patalpas), įregistruotą 

kultūros vertybių registre, 

apskaityti nekilnojamųjų kultūros 

vertybių turto grupėje, 

vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 73.4 

punkto ir savivaldybės 

administracijos apskaitos vadovo 3 

priedo 6 punkto reikalavimais. 

Įgyvendinta. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto  viešajai bibliotekai  

pateikus papildomus dokumentus įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatai 

(patalpos) adresais: J. Janonio g. 9 (unikalus Nr.2191-8000-3017), Turgaus g. 6 

(unikalus Nr. 2187-0000-2013), Turgaus g. 8 (unikalus Nr. 2190-0001-9011 ) buvo 

perkelti į kultūros vertybių turto grupę 2019 m. rugpjūčio mėn.    

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius ir BĮCAS 

vedėjas 

2019-12-31 

2. Užtikrinti, kad įstaiga patikėjimo 

teise valdomo pastato 

(bendruomenės namai su 

biblioteka, Šlaito g. 10A, Klaipėda) 

eksploatavimui naudojamam 

žemės sklypui sudarytų panaudos 

sutartį su valstybinės žemės 

patikėtiniu ir  ją įregistruotų 

Nekilnojamo turto registre. 

Įgyvendinta. Sudaryta 2019-11-15 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 

13SUN-34-(14.13.56), sutartis įregistruota NTR. 

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-07-26, 

pratęsta iki 2020-

03-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

3. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. Už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingas asmuo 2019-11-01 dalyvavo 

mokymuose viešųjų pirkimų tema. 

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-12-31 

4. Nutraukti 2018-04-15 su UAB 

„Avilura“ pasirašytą Lokalaus ryšio 

kompiuterių tinklo konfigūravimo 

ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 

APT-004 018-01-12 ir vykdyti naują 

lokalaus ryšio kompiuterių tinklo 

konfigūravimo, priežiūros ir 

remonto paslaugų pirkimą. 

Įgyvendinta. Pateiktas 2019-09-09 pranešimas UAB "Avilura" apie sudarytos 

sutarties nutraukimą bei pateikti naujo vykdyto viešojo pirkimo procedūros 

dokumentai ir 2019-10-10 sudaryta nauja sutartis su UAB "Avilura" Nr. APT-011. 

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-10-31 

5. Raštu sudarytas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus 

paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to 

reikalauja VPĮ 86 str. 9 d. 

Įgyvendinta. Sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai paskelbti CVP IS. Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-07-26 

6. Pakeisti įstaigos Mažos vertės 

pirkimų vykdymo tvarkos aprašo 

4.2 p. pateiktą pirkimų 

organizatoriaus sąvoką, kad jį 

atitiktų Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97, 4.3. 

p. pateiktą pirkimų organizatoriaus 

sąvoką. 

Įgyvendinta. 2019-07-24 direktoriaus įsakymu Nr. 26 pakeista įstaigos Mažos 

vertės pirkimų vykdymo tvarkos aprašo 4.2 p. pateikta pirkimų organizatoriaus 

sąvoka, pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto VPT 2017-06-28 

įsakymu Nr. IS-97, 4.3 p. pateiktą pirkimų organizatoriaus sąvoką. 

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-07-26 

7. Patvirtinti įstaigos viešųjų 

pirkimų planavimo bei pirkimų 

plano keitimo procedūras. 

Įgyvendinta. 2019-07-24 direktoriaus įsakymu Nr. 25 patvirtinta mažos vertės 

pirkimų planavimo tarka, kurioje nustatytos plano patvirtinimo bei jo keitimo 

procedūros. 

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-07-26 

8. Patvirtinti paraiškos pirkimui 

formą. 

Įgyvendinta. 2019-07-24 direktoriaus įsakymu Nr. 26 patvirtinta paraiškos 

pirkimui forma. 

Klaipėdos Imanuelio 

Kanto viešosios 

bibliotekos 

direktorius 

2019-07-26 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 

centras 

  

1. Užtikrinti, kad įstaigos 

patikėjimo teise valdomo pastato-

parodų rūmų su muziejumi 

(1634,78 kv. m ploto, Didžioji 

Vandens g. 2, Klaipėda) 

eksploatavimui naudojamam 

žemės sklypui būtų sudaryta 

panaudos sutartis su žemės 

patikėtiniu ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). KMSA tikslina 

sklypo kadastro duomenis.  

Klaipėdos kultūrų 

komunikacijų centro 

direktorius 

2019-12-31, 

pratęsta iki 2020-

04-01 

2. Užtikrinti viešuosius pirkimus 

vykdančių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą viešųjų pirkimų srityje. 

Įgyvendinta. Už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingas asmuo 2019-11-01 dalyvavo 

mokymuose viešųjų pirkimų tema. 

Klaipėdos kultūrų 

komunikacijų centro 

direktorius 

2019-12-31 

3. KKKC Parodų rūmų fojė 

renovacijos projektavimo paslaugų 

pirkimo sutartį ir laimėjusio dalyvio 

pasiūlymą paskelbti CVP IS 

sistemoje, kaip to reikalauja VPĮ 86 

str. 9 d. 

Įgyvendinta. Sutartis ir pasiūlymas dėl fojė renovacijos projektavimo paslaugų 

įkelti į CVP IS sistemą. 

Klaipėdos kultūrų 

komunikacijų centro 

direktorius 

2019-06-28 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

4. Pakeisti 2018-06-05 Klaipėdos 

kultūrų komunikacijų centro 

viešųjų pirkimų planavimo, 

inicijavimo, organizavimo, atlikimo 

ir atskaitomybės tvarkos aprašą, 

kad jis atitiktų faktinę situaciją, jog 

su už einamąją finansų kontrolę 

atsakingu asmeniu derinama 

Pirkimo paraiška, o ne  Mažos 

vertės viešojo pirkimo pažyma. 

Įgyvendinta. Direktoriaus 2019-06-27 įsakymu Nr. V-6-27-1 "Dėl viešųjų pirkimų 

tvarkos aprašo pakeitimo" pakeistas viešųjų pirkimų vidaus tvarkos aprašas. 

Klaipėdos kultūrų 

komunikacijų centro 

direktorius 

2019-06-27 

Klaipėdos Ievos Simonaitytės 

mokykla 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės 

mokyklos 

direktorius 

2020-05-30 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-06-30 

Klaipėdos Baltijos gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Įgyvendinta. Bibliotekos fondo patikrinimo komisija, sudaryta 2019-06-28 

direktoriaus įsakymu Nr. V-87 "Dėl bibliotekos fondo patikrinimo komisijos 

sudarymo" bibliotekos viso fondo patikrinimą atliko 2019 m. rugsėjo 16 d - 

lapkričio 29d. (bibliotekos fondo patikrinimo aktas 2019-11-29 Nr. 1) ir rezultatai 

perduoti BĮCAS. Patikslinimai apskaitoje atlikti pagal patikrinimo rezultatus (IT 

apskaitos kortelė Nr. 906, inventorinis Nr. 550001). 

Klaipėdos Baltijos 

gimnazijos 

direktorius 

2019-11-30 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Įgyvendinta. Apskaitoje BF duomenys pakoreguoti pagal pateiktus įstaigoje 

atlikto BF patikrinimo rezultatus. 

BĮCAS vedėjas 

2019-12-31 

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos „Aukuro“ 

gimnazijos  

direktorius 

2020-06-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-07-01 

Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Įgyvendinta. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta bibliotekos fondo 

patikrinimo komisija, kuri iki 2019-12-31 atliko viso gimnazijos bibliotekos fondo 

patikrinimą ir jo rezultatus pateikė BĮCAS (bibliotekos fondo patikrinimo aktas 

2019-12-17 Nr. 1).  

Klaipėdos Ąžuolyno 

gimnazijos 

direktorius 

2019-12-31 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Įgyvendinta. Apskaitoje BF duomenys pakoreguoti pagal pateiktus įstaigoje 

atlikto BF patikrinimo rezultatus. 

BĮCAS vedėjas 

2020-01-31 

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos 

suaugusiųjų 

gimnazijos  

direktorius 

2020-06-30 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-07-31 

Klaipėdos Litorinos mokykla   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Litorinos 

mokyklos  

direktorius 

2020-03-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-04-30 

Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos mokykla 

  

1. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų teisės aktuose 

nustatytus visuomenės sveikatos 

saugos reikalavimus, užtikrinti, kad 

įstaigos veikla būtų vykdoma turint 

privalomą leidimą-higienos pasą. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Pateiktas 

įstaigos prašymas patęsti terminą, nes dar neišspręstas klausimas dėl įstaigos 

reorganizacijos. 

Klaipėdos miesto 

lengvosios atletikos 

mokyklos 

direktorius 

2019-12-20, 

pratęsta iki 2020-

03-01 

Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Įgyvendinta. Fondo patikrinimas atliktas (bibliotekos fondo patikrinimo aktas 

2019-11-29 Nr.1), rezultatai pateikti BĮCAS. 

Klaipėdos Martyno 

Mažvydo 

progimnazijos 

direktorius 

2019-12-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Įgyvendinta. Apskaitoje BF duomenys pakoreguoti pagal pateiktus įstaigoje 

atlikto BF patikrinimo rezultatus. 

BĮCAS vedėjas 

2020-01-02 

Klaipėdos Medeinės mokykla   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Medeinės 

mokyklos 

direktorius 

2020-02-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-03-01 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazijos 

direktorius 

2020-03-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-04-01 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija     

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazijos  

direktorius 

2020-02-01 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 

2020-03-01 

Klaipėdos Varpo gimnazija   

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Įgyvendinta. Direktoriaus įsakymu bus sudaryta bibliotekos fondo patikrinimo 

komisija atliko, bibliotekos fondo patikrinimą ir jo rezultatus pateikė BĮCAS 

(2019-12-19 direktoriaus įsakymu Nr. V-64 pavesta BĮCAS bibliotekos fondą 

padidinti buhalterinėje apskaitoje 2,95 Eur, pagal 2019-12-03 nuolat veikiančios 

turto ir įsipareigojimų komisijos siūlymą Nr. 2). 

Klaipėdos Varpo 

gimnazijos 

direktorius 

2019-10-31, 

pratęsta iki 2019-

12-27 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). BĮCAS vedėjas 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

2019-11-30, 

pratęsta iki 2020-

01-31 

3. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų minimalius 

visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus, įstaigos vadovui 

užtikrinti, kad gimnazijos veikla 

būtų vykdoma turint privalomą 

leidimą-higienos pasą. 

Įgyvendinta. Leidimas-higienos pasas gautas 2019-11-20 Nr. (3-11 14.2.1)-LHP-

3451. 

Klaipėdos Varpo 

gimnazijos 

direktorius 

2019-12-31 

Klaipėdos Vydūno gimnazija   

1. Užtikrinti, kad bibliotekos fondo 

likučiai būtų teisingai užregistruoti 

įstaigos buhalterinėje apskaitoje 

(sąskaitose „Bibliotekų fondų 

įsigijimo savikaina“, „Finansavimo 

sumos“) ir jų vertė atspindėtų 

bibliotekoje saugomų dokumentų 

nurodytus fondo likučius: 

bibliotekos fonde turimus 

dokumentus palyginti su 

vienetinės fondo apskaitos 

registrais, apskaitos knygos 

duomenis sutikrinti su buhalterinės 

apskaitos dokumentais ir suderinti 

bibliotekos fondo dokumentų 

vertę su įstaigos buhalterinę 

apskaitą tvarkančiu savivaldybės 

administracijos Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriaus 

darbuotoju. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktorius 

2019-09-01, 

pratęsta iki 2020-

03-01 

2. Užtikrinti, kad dovanotiems 

dokumentams būtų pildoma 

atskira inventoriaus knyga. 

Įgyvendinta. Įsigyta atskira inventorinė knyga dovanotiems dokumentams 

pildyti. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktorius 

2019-09-01 

3. Siekiant, kad įstaigos veiklos 

sąlygos atitiktų minimalius 

visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus, įstaigos vadovui 

užtikrinti, kad gimnazijos veikla 

būtų vykdoma turint privalomą 

leidimą-higienos pasą. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Gimnazijos 

direktorius 2019-06-28 raštu Nr. SI-86 nurodė, kad higienos paso negauna, nes 

tualetų skaičius neatitinka mokinių skaičiaus. Gimnazija kreipėsi į KMS dėl lėšų 

remonto darbams skyrimo. Kai bus gautos lėšos, suremontuotos patalpos, 

kreipsis dėl higienos paso. Nuo 2011 m. kreipiasi į savivaldybę, kad skirtų lėšų, 

tačiau negauna, planuoja skirti 2021-2023 m.  Savo lėšomis atlieka remonto 

darbus, bet jų neužtenka, nes reikia remontuoti vandentiekio ir šilumos tinklus, 

kas reikalauja daug lėšų. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos 

direktorius 

 

Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija 

  

1. Siekiant garantuoti bibliotekos 

fondo apskaitos nuoseklumą bei 

užtikrinti, kad fondo apskaitos 

vienetai atspindėtų bibliotekoje 

saugomų dokumentų fizinius 

vienetus ir jų teisingą vertę, vadovo 

įsakymu sudaryti fondo 

patikrinimo komisiją, atlikti viso 

bibliotekos fondo patikrinimą bei 

pateikti jo rezultatus Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos 

skyriui. 

Įgyvendinta. 2019-07-01 įsakymu Nr. V1-48 sudaryta bibliotekos fondo 

patikslinimo komisija atliko viso bibliotekos fondo patikrinimą (2019-11-27 

patikrinimo aktas be/Nr.), rezultatai pateikti BĮCAS. 

Klaipėdos Simono 

Dacho 

progimnazijos 

direktorius 

2019-11-29 

2. Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriui, 

gavus bibliotekos viso fondo 

Įgyvendinta. Apskaitoje BF duomenys pakoreguoti pagal pateiktus įstaigoje 

atlikto BF patikrinimo rezultatus. 

BĮCAS vedėjas 

2019-12-31 
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Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

patikrinimo rezultatus, juos 

suderinti su įstaigos atsakingu 

asmeniu ir apskaityti įstaigos 

bibliotekos fondo buhalterinėje 

sąskaitoje. 

3. Užtikrinti, kad dovanotiems 

dokumentams būtų pildoma 

atskira inventoriaus knyga. 

Įgyvendinta. 2019-07-01 progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-49 

patvirtinta Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos "Bibliotekos dovanotų 

dokumentų inventoriaus knyga" formą. 2019-07-01 įsakymo Nr. V1-49 3 p. 

pavesta bibliotekininkei nuo 2019-09-02 dokumentų inventoriaus knygą pildyti 

techninėmis priemonėmis. 

Klaipėdos Simono 

Dacho 

progimnazijos 

direktorius 

2019-09-01 

 

5. AB „Klaipėdos energija“ veikla (veiklos audito išankstinis tyrimas, 2019-12-20) 

Atlikus auditą pateikta 1 rekomendacija, vykdoma jos stebėsena. 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

Teikti siūlymą akcininkams dėl AB 

„Klaipėdos energija“ įstatinio 

kapitalo didinimo Savivaldybės 

turtiniais įnašais – šilumos tinklais, 

esančiais  Gintaro g. 1 ir Liepojos g. 

5. Peržiūrėti 2007-10-31 

Savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T2-356 pavestų eksploatuoti 

teisiškai neįregistruotų tinklų ir 

įrenginių sąrašą ir įvertinti, ar jame 

nėra daugiau šilumos tinklų, kurie 

gali būti perduoti kaip turtinis 

įnašas Bendrovei. 

1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių šilumos tiekimo tinklų, kurie 

turėtų būti perduoti AB „Klaipėdos energija“ didinant šios bendrovės įstatinį 

kapitalą sąrašo parengimas. 

2. Nurodytų tinklų rinkos vertės nustatymas. 

3. Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl AB „Klaipėdos energija“ 

įstatinio kapitalo didinimo parengimas. 

4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo. 

Neįgyvendinta (terminas nesibaigęs, stebėsena vykdoma). 

Administracijos 

direktorius 

2020-09-01 

6. Kitos raštais pateiktos rekomendacijos 

Rekomendacija Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas 
Atsakingas 

subjektas / terminas 

2019-04-03 raštas KMSA Nr.KAT13-(3.4)-39  "Dėl rekomendacijos pateikimo" 

1. Papildyti Sporto projektų 

finansavimo iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto tvarkos 

aprašo arba Klaipėdos miesto 

sporto tarybos prie Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 

nuostatus dėl atvejų, kai 

nesusidaro Sporto tarybos 

kvorumas. 

Įgyvendinta. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-06-20 sprendimu Nr. 

T2-181 pakeistas Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto tvarkos aprašas. Nustatyta, kad vietoj Sporto tarybos su sporto projektų 

finansavimų susijusius klausimus svarstys Sporto projektų vertinimo komisija, 

kurią sudarys 2 Sporto tarybos nariai, 3 Sporto projektų vertinimo ekspertai, 1 

KMSA Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys, 1 KMSA Sporto ir kūno 

kultūros skyriaus atstovas.   

Administracijos 

direktorius 

 

 

 


