
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2022 m. balandžio 12 d. 

Nr. KAT16-4  

Klaipėda 

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 audito institucija 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. Audito institucija, 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 2022 m. kovo 31 d. fiksuoti rekomendacijų stebėsenos duomenys apie 2018 m.–2021 m. 

teiktas rekomendacijas. 
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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. 

2021 m. – 2022 m. I ketv. atlikus 10 auditų ir patikrinimų pateiktos 44 rekomendacijos, iš jų 2022-03-31 

duomenimis:  

 82 proc. arba 36 rekomendacijos įgyvendintos (laiku); 

 16 proc. arba 7 neįgyvendintos rekomendacijos, kurių terminai nepasibaigę; 

 2 proc. arba 1 neįgyvendinta rekomendacija, kurią įgyvendinti vėluojama.  

2022-03-31 duomenimis iš viso yra 23 neįgyvendintos rekomendacijos, iš jų: 

 61 proc. arba 14 rekomendacijų terminai yra nepasibaigę, iš jų 3 rekomendacijų terminai yra pratęsti bent 

vieną kartą; 

 39 proc. arba 9 rekomendacijų vėluojama įgyvendinti, iš jų 4 rekomendacijų terminai yra pratęsti bent 

vieną kartą.  

2021 m. IV ketv. – 2022 m. I ketv.1 buvo įgyvendintos 29 rekomendacijos. 

1 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo būklė 2022 m. kovo 31 d. 

 

Šaltinis. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 

 

Kitame skyriuje pateiktos visos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame. 

 

 

                                                 
1 Apžvelgiamas laikotarpis po paskutinės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos (2021-10-11 Nr. KAT16-(4.2)-9). 
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REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME 

1.    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) 

Vykdoma 2-jų rekomendacijos 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. 

Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėsena 

vykdoma).  

2021-12-31 datai yra suformuoti ir įregistruoti NTR 462 žemės 

sklypai po gatvėmis ir keliais (2021 metais – 1 sklypas), 10 žemės 

sklypų įregistruoti NTR 2022-03-02 pagal 2022-01-21 NŽT 

direktoriaus įsakymus. 96 proc. kelių ir gatvių, nurodytų Vietinės 

reikšmės kelių sąraše3, iki šiol eksploatuojami nesivadovaujant 

Žemės įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatomis. Žemės sklypai 

po keliais ir gatvėmis, kurių naudojimas įformintas, užregistruoti 

apskaitoje. 

Pastaba dėl pratęsimo: prašyta pratęsti iki 2025-01-01 dėl to, kad 

valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn terminas yra 

patęstas iki 2025-01-01. 

Administracijos direktorius 

2020-01-01, pratęsta iki 

2020-12-31, 

dar kartą pratęsta iki 2023-

12-31 

(pratęsimo pagrindimas: 

pateiktas 2021-01-11 

atnaujintas grafikas, 

kuriame įtraukta 100 kelių ir 

gatvių) 

2. 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. 

Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėsena 

vykdoma). Iki 2021-12-31 suformuota ir įregistruota NTR 18 žemės 

sklypų po savivaldybės parkais ir skverais. Yra likę 9 KMSA žemės 

sklypai po skverais/ parkais, kurie iki šiol eksploatuojami 

nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais.  

Administracijos direktorius 

2021-01-01, 

pratęsta iki 2022-12-31 

(pratęsimo pagrindimas: 

pateiktas 2021-01-11 

atnaujintas grafikas, 

kuriame numatyta iki 2022-

12-31 suformuoti žemės 

sklypus po parkais ir 

skverais) 
 

2.    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) 

Vykdoma vienos rekomendacijos stebėsena. 

Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

Pateiktos raštais   

                                                 
2 Vienai gatvei gali būti suformuoti daugiau negu vienas žemės sklypas (atkarpomis iki sankryžų), čia skaičiuojami visi sklypai konkrečiai 

gatvei kaip vienas sklypas. 
3 2019-05-30 sprendimas Nr. T2-147 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“, nauja redakcija 

2022-01-20 sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“, skaičiavimui naudota 

2022-01-20 redakcija, joje nurodyti 1287 gatvės/ keliai. 
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Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

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. 

Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, vykdoma stebėsena). Tam, kad 

Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos (toliau - LAM) būtų 

išduotas minėtas leidimas ir veiklos sąlygos atitiktų minimaliems 

visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, būtina arba keisti 

pastato (maniežo) paskirtį į „mokslo“ arba mišrią „sporto su mokslu“, 

arba keisti Klaipėdos LAM pagrindinę veiklos sritį iš „neformalaus 

vaikų ir suaugusiųjų švietimo" į „sporto" sritį.  LAM 2021-11-08 

kreipėsi į ŠMSM ir SAM su prašymu padėti išsiaiškinti ar vaikų ir 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigų sportinio ugdymo veiklą 

privaloma vykdyti išskirtinai tik mokslo paskirties pastatuose ir (ar) 

šių pastatų patalpose, ar sportinio ugdymo veiklai negali būti 

taikoma išimtis ir išduodamas leidimas-higienos pasas vykdyti 

veiklą specializuotose sporto paskirties pastatuose ir (ar) šių pastatų 

patalpose. Iš SAM Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos 

saugos skyriaus gautas pasiūlymas kreiptis į Aplinkos ministeriją. 

LAM planuoja artimiausiu metu kreiptis į AM. 2022-03-31 

duomenimis LAM direktorius vis dar nesikreipė išaiškinimo į AM. 

Klaipėdos miesto 

lengvosios atletikos 

mokyklos direktorius 

2019-12-20, pratęsta iki 

2020-03-01, dar kartą 

pratęsta iki 2021-12-31 

(pratęsimo pagrindimas: dar 

neišspręstas klausimas dėl 

įstaigos reorganizacijos) 

 

3.    AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" VEIKLA (VEIKLOS AUDITAS, IŠANKSTINIO TYRIMO 

ATASKAITA, 2019-12-20) 

Vykdoma vienos rekomendacijos stebėsena. 

Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

1. 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.  

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 

Numatyta: 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. 

Iki 2022-03-31 KMS Tarybos sprendimas dėl šilumos tinklų 

perdavimo, didinant AB "Klaipėdos energija" įstatinį kapitalą, 

nebuvo priimtas. 

Administracijos direktorius 

2020-09-01, pratęsta iki 

2021-03-01, dar kartą 

pratęsta iki 2021-12-31, dar 

kartą pratęsta iki 2022-10-

01 (pratęsimo pagrindimas: 

praeitų metų pabaigoje 

labai ženkliai pakilus 

energetinių išteklių kainoms 

ir AB „Klaipėdos energija“ 

patyrus nuostolių, buvo 

pristabdytas tinklų 

perdavimas, nes tinklų 

perdavimas bendrovei 

didinant jos įstatinį kapitalą 

(tinklų nusidėvėjimas) gali 

įtakoti kainas gyventojams) 
 

4.    SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2020-

05-05) 

Vykdoma 11-os neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena, 7 iš jų vėluojama įgyvendinti. 

Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

1. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais 

valdomų pastatų (unikalus Nr. 2195-

2000-6018, J. Karoso g. 13, Klaipėda ir 

unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 

76, Klaipėda) eksploatavimui 

naudojamam žemės sklypui būtų 

sudaryta panaudos sutartis su 

valstybinės žemės patikėtiniu ir 

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta 

sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 

2021-01-19 sudaryta panaudos sutartis (Taikos pr. 76, Klaipėda) Nr. 

13SUN-1-(14.13.56.), kuri užregistruota NTR. Liko sudaryti sutartį ir 

užregistruoti NTR dėl J. Karoso g. 13.  Numatyta sudaryti sutartį ir ją 

įregistruoti NTR (sutarties sudarymas bei notarinis patvirtinimas 

stringa dėl iškilusio neaiškumo taikytinai sutarties formai, kurią turi 

koreguoti Klaipėdos miesto savivaldybės Turto skyrius, šiuo metu 

VšĮ „Klaipėdos vaikų 

ligoninė“ 

2020-12-31 
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Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

įregistruota Nekilnojamojo turto 

registre. 

glaudžiai palaikomas kontaktas su minėtu skyriumi bei laukiamas 

galutinis sutarties patvirtinimas). 2022-01-10 pagal NTR duomenis 

sutartis nesudaryta/neužregistruota. 

2. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais 

valdomo pastato (unikalus Nr. 4400-

2223-0177:8438, Taikos pr. 119-1, 

Klaipėda) eksploatavimui naudojamam 

žemės sklypui būtų sudaryta panaudos 

sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu 

ir įregistruota Nekilnojamojo turto 

registre. 

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta sudaryti 

sutartį ir ją įregistruoti NTR.  

2022-01-10 NTR duomenis ir pagal KSMA pateiktą informaciją yra 

suformuotas žemės sklypas, un. Nr. 4400-5600-1664, adresas Taikos 

pr. 119G. 2014-01-07 panaudos sutartis Nr. J9-10 dėl patalpų yra 

negaliojanti, tačiau patalpas Įstaiga naudoja. Centras informavo, kad 

"Žemėtvarkos skyriaus vedėja  2021 m. spalio  13 d. mus informavo,  

kad galime kreiptis į NŽT su prašymu sudaryti žemės sklypo 

panaudos sutartį. Prašymas pateiktas 2021 m. spalio 18 d. 

Atsakymas gautas 2021-11-17. Atsakymas neigiamas, nes 2021 m. 

lapkričio 16 d. Nekilnojamojo turto registro bazės duomenimis 

negyvenamoji patalpa, adresu Taikos 119-1,  Klaipėdos psichikos 

sveikatos centrui nėra perduota. Apie susidariusią situaciją 

informuotas Sveikatos skyrius ir Turto skyriaus vedėjas. Kas trukdė 

perduoti Centrui turtą, mums nėra žinoma. Kada tai bus padaryta, 

taip pat nesame informuoti". KMSA ir Įstaiga turi pasirašyti naują 

patalpų perdavimo naudotis sutartį ir tik tada kreiptis dėl žemės 

panaudos sutarties sudarymo.   

VšĮ „Klaipėdos psichikos 

sveikatos centras“ 

2020-11-01 

3. Atlikti faktiškai nugriautų statinių 

išregistravimo ir perimto turto 

įregistravimo Nekilnojamojo turto 

registre procedūras. 

Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta 

priimti sprendimus dėl nurodytų faktiškai nugriautų statinių 

išregistravimo iš NTR ir perimto turto įregistravimo NTR: 

1. Nustatyti 5 atvejai, kai statiniai yra nugriauti, tačiau tebėra 

registruoti Nekilnojamo turto registre (dirbtuvės Donelaičio g. 5A, 

unikalus Nr.  2192-0002-0036; sandėlis, Laukininkų g. 56, unikalus 

Nr. 2198-8003-3020; kiemo rūsys, Debreceno g. 24, unikalus Nr. 

2196-9001-9022; kiemo rūsys, Baltijos pr. 55, unikalus Nr. 2197-

1000-2020; Galinio Pylimo g. 6A, unikalus Nr. 2196-5000-3032). NTR 

2022-03-31 duomenis 3 likę atvejai iš 5 neišregistruoti. 

2. Pastato–sporto mokyklos dalis (458,67 kv. m), S. Daukanto g. 24 

(unikalus Nr. 2195-0000-7017), 2015 m. gruodžio mėn. yra grąžinta 

Administracijai (2015-11-26 Tarybos sprendimas Nr. T2-313, 2015-

12-17 perdavimo aktas Nr. TU6-74), tačiau nėra atliktos 

registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūros. Ištaisyta. 

3. Negyvenamasis pastatas, Turgaus g. 13 (sandėlis). Nekilnojamo 

turto registro duomenis nėra valdomas Klaipėdos miesto 

savivaldybės nuosavybės teise, tačiau apskaitoje yra registruotas. 

Ištaisyta. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2020-10-01, pratęsta iki 

2021-12-31, dar kartą 

pratęsta iki 2022-03-31 

(pratęsimo pagrindimas: 

turi problemų su dviejų 

pastatų kadastriniu 

matavimu, o vieną pastatą 

planuojama griauti) 

4. Atlikti panaudos ir nuomos sutarčių 

registravimo Nekilnojamojo turto 

registre procedūras. 

Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta 

pateikti prašymus VĮ Registrų centrui dėl nurodytų panaudos ir 

nuomos sutarčių registravimo NTR: 3-jų nuomos sutarčių atvejų ir 

10 panaudos sutarčių atvejų. 

2022-03-31 duomenimis visos nuomos sutartys registruotos NTR, 

tačiau vis dar neužregistruotos 3 panaudos sutartys. Ši pareiga 

priklauso panaudos gavėjui, ne KMSA, tačiau patikrinus DVS Avilys, 

raštų ar raginimų jiems užregistruoti sudarytas panaudos sutartis 

nerasta. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2020-08-01 (prašyta 

pratęsti iki 2020-12-31, 

tačiau nuspręsta  pratęsimo 

nepateisinti, papildomai 

pratęsti neprašyta) 

5. Sudaryti žemės panaudos sutartis 

nuosavybės teise valdomiems 

pastatams eksploatuoti su valstybinės 

žemės patikėtiniu ir įregistruoti jas 

Nekilnojamojo turto registre. 

Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta 

organizuoti procedūras dėl žemės panaudos sutarčių sudarymo 

nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su 

valstybinės žemės patikėtiniu ir jų įregistravimo NTR. 

Iš 6 nustatytų atvejų, 5 atvejais žemės panaudos sutartys sudarytos 

arba priėmus sprendimus dėl turto perdavimo Turto bankui.  

Likęs vienas atvejis: pastatas, unikalus Nr. 2186-0000-1034:0002, 

Danės g. 17 –  žemės sklypas įregistruotas  Nr. 2101/0003:468,  NŽT 

atsisakė perduoti dalį žemės sklypo panaudai, pareikalavo atnaujinti 

žemės sklypo kadastro duomenis.  2021 m. pakeistas dalies žemės 

sklypo naudojimo būdas, todėl, atnaujinus duomenis, iš naujo bus 

teikiamas prašymas NŽT. 2022-03-31 NTR duomenimis pokyčių 

nėra.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2020-12-31 

6. Užtikrinti, kad nuomininkai ir 

panaudos gavėjai (ne savivaldybės 

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta pateikti 

raštus nuomininkams ir panaudos gavėjams (ne savivaldybės 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 
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Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

įstaigos) sudarytų žemės panaudos 

sutartis nuosavybės teise valdomiems 

pastatams eksploatuoti su valstybinės 

žemės patikėtiniu ir įregistruotų jas 

Nekilnojamojo turto registre. 

įstaigos), kad jie kreiptųsi į valstybinės žemės patikėtinį dėl žemės 

panaudos sutarčių sudarymo ir užtikrinta, kad šios sutartys būtų 

registruotos NTR. 

2022-03-31 duomenimis yra nesudarytos iš viso 10 pastatų 

naudotojų žemės panaudos sutarčių (iš 16 audito metu nustatytų 

atvejų). Nuo 2021-09-30 pokyčių neįvyko.  

 

2020-10-01, pratęsta iki 

2021-12-31, dar kartą 

pratęsta iki 2022-03-31 

(pratęsimo pagrindimas: ne 

visi nuomininkai sutinka 

sudaryti žemės naudojimo 

sutartis, kitiems užtrunka 

dokumentų tvarkymas su 

NŽT) 

7. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro 

skaičiaus (63 atvejų) žemės sklypų 

suformavimo procedūras kiekvienais 

metais. 

Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėsena 

vykdoma). Numatyta kiekvienais metais suformuoti ne mažiau kaip 

10 proc. nuo bendro skaičiaus žemės sklypų prie Klaipėdos miesto 

savivaldybei priklausančių NT objektų. Žemės sklypų formavimo 

procedūras planuojama baigti iki 2024-12-31.  

Suformuoti ir NTR įregistruoti 3 žemės sklypai (Kaukėnų g. 9, 

Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Reg. Nr. 44/2576216, un. 

Nr. 4400-52096972; S. Daukanto g. 39, Klaipėda, Reg. Nr. 

44/2426110, un, Nr. 4400-5395-4657; Šaulių g. 14, Klaipėda, Reg. 

Nr. 44/2595640, un. Nr. 4400-5518-9374). Dėl 2 (Liepojos g. 10A-6, 

Klaipėda; Stovyklos g. 4, Klaipėda) buvo pateikti prašymai, bet NŽT 

neregistravo, nes reikia patikslinti kadastrinius duomenis. Dėl 1 

(Tilžės g. 11, Klaipėda) Pastatas Tilžės g. 11 yra bendrame žemės 

sklype Tilžės g. 9,  dėl kurio sudaryta panaudos sutartis tarp NŽT ir 

Klaipėdos  miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios 

bibliotekos – 2017-04-07 sutartis Nr. 13SUN-24-(14.13.156.) 2020-

12-31 duomenimis rekomendacija įgyvendinta 4 žemės sklypams, 

tai sudaro 10 proc. nuo 42 atvejų (skaičiuojant nuo 2021-05-05). 

2021-12-31 duomenimis per 2021 metus rekomendacija 

įgyvendinta 2 žemės sklypams, tai sudaro 5 proc. nuo 42 atvejų. 

Pažymėtina, kad pagal KMSA pateiktą informaciją yra užsakyti ir 

rengiami kadastriniai matavimai: Turgaus g. 6, Turgaus g. 8, Danės 

g. 7, Danės g. 17, Kretingos g. 31, Kretingos g. 61, Klevų g. 2B.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2024-12-31 

8. Peržiūrėti Tarybos patvirtintą tvarką 

dėl savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo 

ataskaitos turinio ir atsižvelgiant į 

rengiamą nekilnojamojo turto valdymo 

strategiją, atsiskaitymo turinį padaryti 

tokia forma, kad pagal tokią informaciją 

būtų galima priimti valdymo 

sprendimus. 

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta 
parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, kur 

bus nustatyta nauja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma bei 

jos pateikimo Savivaldybės tarybai tvarka. 

2022-03-31 duomenimis Taryba sprendimu nėra patvirtinusi 

numatytos tvarkos. Yra parengtas 2022-04-05 Savivaldybės tarybos 

sprendimo projektas Nr. T1-95 dėl Klaipėdos miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

(aprašo nuostatos bus taikomos nuo 2023 metų ir vėlesniems 

ataskaitiniams laikotarpiams, t.y. pirma ataskaita pagal aprašą bus 

pateikta Tarybai iki 2024-08-01). 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2021-03-01, pratęsta iki 

2021-12-31, dar kartą 

pratęsta iki 2022-03-31 

(pratęsimo pagrindimas: 

rengiama tvarka) 

9. Siekiant valdyti informaciją apie 

inžinerinius šilumos, vandentiekio, 

buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų 

tinklus: inventorizuoti ar kitaip surinkti 

duomenis apie šilumos tinklus, kurių 

teisinė registracija nėra atlikta (tai gali 

padėti padaryti savivaldybės valdoma 

AB „Klaipėdos energija“) ir tuomet 

numatyti kokiu eiliškumu bus atlikta 

teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti 

tinklus šilumos paslaugas teikiančiai 

bendrovei. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 

Numatyta:  

Kartu su AB „Klaipėdos energija“ surinkti duomenis apie 

neregistruotus šilumos tinklus (terminas numatytas registracijos 

terminų nustatymui);  

Surinkus šiuos duomenis: 

1. Nustatyti šilumos tinklų teisinės registracijos atlikimo terminus 

ir ją atlikti (terminas numatytas atlikimui); 

2. Parengti sprendimų projektus dėl šilumos tinklų perdavimo AB 

„Klaipėdos energija“. 

Kartu su AB „Klaipėdos energija“ duomenys apie neregistruotus 

šilumos tinklus surinkti. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

 

2025-12-31 

 

2026-12-31 

10. Siekiant valdyti informaciją apie 

inžinerinius šilumos, vandentiekio, 

buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų 

tinklus: inventorizuoti ar kitaip surinkti 

duomenis apie vandentiekio, buitinių 

nuotekų tinklus, kurių teisinė 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 

Numatyta:  

Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie 

neregistruotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus (terminas 

numatytas registracijos terminų nustatymui); 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

 

 

2025-12-31 
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Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

registracija nėra atlikta (tai gali padėti 

padaryti savivaldybės valdoma AB 

„Klaipėdos vanduo“) ir tuomet numatyti 

kokiu eiliškumu bus atlikta teisinė 

registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus 

bendrovei. 

Surinkus šiuos duomenis: 

1. Nustatyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų teisinės 

registracijos atlikimo terminus ir ją atlikti (terminas numatytas 

atlikimui); 

2. Parengti sprendimų projektus dėl vandentiekio ir buitinių 

nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“. 

Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ duomenys apie neregistruotus 

vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus surinkti. 

 

2026-12-31 

11. Siekiant valdyti informaciją apie 

inžinerinius šilumos, vandentiekio, 

buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų 

tinklus: inventorizuoti ar kitaip surinkti 

duomenis apie paviršinių nuotekų 

tinklus, kurių teisinė registracija nėra 

atlikta (tai gali padėti padaryti 

savivaldybės valdoma AB „Klaipėdos 

vanduo“) ir tuomet numatyti kokiu 

eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, 

ją atlikti. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 

Numatyta:  

1. Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie 

neregistruotus paviršinių nuotekų tinklus (terminas numatytas 

registracijos terminų nustatymui);  

2. Surinkus šiuos duomenis nustatyti paviršinių nuotekų tinklų 

teisinės registracijos atlikimo terminus ir ją atlikti (terminas 

numatytas atlikimui). 

Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ duomenys apie neregistruotus 

paviršinių nuotekų tinklus surinkti.  

 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

 

2025-12-31 

 

 

5.    MOKESČIŲ UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ SURINKIMAS, ADMINISTRAVIMAS IR  

NAUDOJIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO 

MOKYMO ĮSTAIGOSE (ATITIKTIES AUDITAS, 2021-03-19) 

Vykdoma vienos neįgyvendintos rekomendacijos, kuri vėluoja, stebėsena. 

Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

1. KMSA kartu su savivaldybės sporto 

mokymo įstaigų vadovais sukurti 

procedūras, užtikrinančias tinkamą 

įsiskolinimų už sportininkų ugdymą 

išieškojimą ir šio proceso kontrolę.  

Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad: 

1. Klaipėdos miesto biudžetinių sporto mokymo įstaigų vadovai 

parengs naujus tvarkos aprašus dėl atlyginimo už neformalųjį 

sportininkų ugdymą ir suderins su Sporto skyriumi; 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu ar 

Administracijos direktoriaus įsakymu bus patvirtintas tvarkos 

aprašas dėl įsiskolinimų už sportininkų ugdymą pripažinimo 

beviltiškais ir jų nurašymo. 

KMSA direktoriaus 2021-12-30 įsakymas Nr. AD1-1531 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų 

įsiskolinimų už sportininkų ugdymą pripažinimo beviltiškais ir jų 

nurašymo priemonių plano patvirtinimo“. KMSA direktoriaus 2022-

01-20 įsakymu Nr. AD1-93 sudaryta darbo grupė Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų įsiskolinimų už sportininkų 

ugdymą pripažinimo beviltiškais ir jų nurašymo priemonių plano 

įgyvendinimui, šiai darbo grupei pavesta iki 2022-07-01 parengti 

Klaipėdos miesto tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžetinių įstaigų įsiskolinimų už ugdymą 

pripažinimo beviltiškais ir jų nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

projektą.    

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija, 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės sporto 

mokymo įstaigos 

2021-12-31 

 

6.    KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS 

ORGANIZAVIMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2022-03-28) 

Vykdoma 7-ių neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena. 

Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Miesto 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta sudaryti darbo grupę, kuri bus įpareigota parengti 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 
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Rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo 

rezultatas 

Atsakingas subjektas / 

terminas 

tvarkymo skyriaus koordinuojamų 

sutarčių vykdymo kontrolės tvarką, 

kurioje būtų nustatyta su sutarties 

vykdymu susijusių būtinų dokumentų 

saugojimo tvarka, teikiamų užsakymų 

formos ar jų registravimas, apžiūrų 

vietoje periodiškumas, visų išvykimų ir 

jų rezultatų fiksavimas, tolygus viso 

miesto teritorijų apžiūrų paskirstymas, 

tvarka per kokį terminą turi būti 

reaguojama į iš gyventojų ar KMSA 

Viešosios tvarkos skyriaus gautus 

pranešimus. 

bendrą savivaldybėje koordinuojamų ir kuruojamų sutarčių 

vykdymo kontrolės aprašą.  
2022-12-31 

2. Patikslinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais patvirtintus 

gatvių ilgius ir plotus pagal Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos patvirtintą 

vietinės reikšmės kelių sąrašą ir 

savivaldybės GIS duomenų bazę bei 

atlikti atitinkamus pakeitimus 

galiojančiose sutartyse. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta patikslinti plotus pagal GIS duomenis ir atitinkamai 

padaryti pakeitimus sutartyse..  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2023-01-01 

3. Patikslinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos tvarkomų 

viešųjų teritorijų plotus, patvirtintus 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 05 29 

įsakymu Nr. AD1-861, ir atitinkamai 

paslaugų teikimo sutartyse nurodytus 

tvarkomus plotus iš jų išbraukiant 

koncesininko pagal 2018-01-26 sutartį 

Nr. J9-310 (Klaipėdos baseinas) 

tvarkomą teritoriją. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta, kad Klaipėdos baseinui priskirta teritorija bus išbraukta 

iš KMSA tvarkomų viešųjų teritorijų plotų sąrašų. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2023-05-01 

4. Patikslinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos tvarkomų 

viešųjų teritorijų plotus, patvirtintus 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 05 29 

įsakymu Nr. AD1-861, ir atitinkamai 

paslaugų teikimo sutartyse nurodytus 

tvarkomus plotus iš jų išbraukiant 

koncesininko pagal 2009-08-07 sutartį 

Nr. J11-78 (Pilies uostas ir Danės upės 

krantinės) tvarkomą teritoriją. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta, kad bus patikslintos ir aiškiau reglamentuotos Pilies 

uosto ir Danės upės krantinių koncesijos sutarties nuostatos, 

kadangi visa Danės upės krantinių teritorija yra viešoji miesto 

teritorija, labai intensyviai lankoma klaipėdiečių ir miesto svečių, ji 

turi būti prižiūrima savivaldybės biudžeto lėšomis.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2023-01-01 

5. Perskaičiuoti ir iš paslaugų teikėjų 

išieškoti permokėtas sumas už 

teritorijas, kurios buvo remontuojamos, 

tačiau į atliktų paslaugų aktus buvo 

įtrauktos kaip valytos. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta, kad permokėtos sumos bus išieškotos.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2022-06-01 

6. Paskirti Miesto tvarkymo skyriuje 

asmenį (-is), atsakingą (-us) už teisingų 

įgyvendintų metinių rodiklių reikšmių 

pateikimą Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

Strateginio planavimo skyriui. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta, kad KMSA Miesto tvarkymo skyriaus ekonomistas ir 

atitinkamų sričių specialistai bus įpareigoti teikti teisingus ir 

patikrintus duomenis.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2022-05-01 

7. Peržiūrėti ir atnaujinti viešai 

skelbiamą informaciją apie galiojančius 

teisės aktus, susijusius su savivaldybės 

biudžeto lėšomis prižiūrimų viešųjų 

teritorijų sąrašais bei jų valymo 

periodiškumo sąrašais. 

Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). 
Numatyta viešai skelbiamą informaciją peržiūrėti, pakeisti ir 

papildyti.  

Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija 

2022-09-01 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                                 Daiva Čeporiūtė 


