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PAGRINDINIAI FAKTAI  

804,8 mln. Eur 
Ataskaitose nurodyta 

savivaldybės turto vertė 

9 metus 
iš eilės savivaldybės finansinių 

ataskaitų duomenys 

reikšmingai iškraipyti 

35,8 mln. Eur 

Ataskaitose nurodyta 

savivaldybės įsipareigojimų 

vertė 

9 metus 
iš eilės savivaldybės biudžeto 

vykdymo ataskaitos visais 

reikšmingais atžvilgiais 

teisingos 

255,3 mln. Eur 

Ataskaitose nurodyto 

savivaldybės biudžeto pajamos 

16 (iš 16) įstaigų 
teikti pastebėjimai ir (ar) 

mažesnės svarbos 

rekomendacijos, atlikus audito 

procedūras 

245,8 mln. Eur 

Ataskaitose nurodytos 

savivaldybės biudžeto išlaidos 

12 proc. 
savivaldybės turto duomenų 

teisingumo finansinėse 

ataskaitose negalima patvirtinti 
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SANTRAUKA  

Audito tikslas ir apimtis 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu1 ir Biudžeto sandaros įstatymu2 atliktas 2021 metų Klaipėdos 

miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2021 metus  auditas. 

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl 

konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareiškta audito išvadoje.  

Auditas atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, vertinant 2021 metų Klaipėdos miesto 

savivaldybės konsoliduotąsias, 130-ties konsoliduojamų (kontroliuojamų ir valdomų) viešojo sektoriaus 

subjektų finansines ir 113-os biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitas. Savivaldybės lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas 2021 metais vertintas savivaldybės biudžeto 

tvirtinimo, pajamų, lėšų naudojimo, nereikalingo turto valdymo, skolų ir įsipareigojimų valdymo srityse.  

Auditas atliktas pagal tarptautinius audito standartus ir tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų 

standartus. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“ 

(18 psl.). 

 

Pagrindiniai audito rezultatai 

1. Klaipėdos miesto Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

vertinimas 

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal 

teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas, išskyrus toliau pateiktus dalykus. 

1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo ir jų buhalterinės apskaitos 

duomenys netikslūs  

Nebuvo galimybės įsitikinti, kad konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje pagal 2021-12-31 

duomenis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eilutėse „II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai“ parodyti 

vietinės reikšmės kelių (gatvių) – 99.890,99 tūkst. Eur likučiai, „Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto“ 

– 13.185,61 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų“ – 11.087,90 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš kitų šaltinių“ – 17.281,14 tūkst. Eur bei 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 58.336,34 tūkst. Eur likučiai yra tikri ir teisingi, nes: apie 23 proc. arba 

300 kelių, nurodytų Vietinės reikšmės kelių sąraše3, nėra registruoti apskaitoje4, nes neatlikti jų 

kadastriniai matavimai; 10 atvejų kelių ir gatvių ar jų atkarpų yra registruota apskaitoje, tačiau jie nėra 

įtraukti į Vietinės reikšmės kelių sąrašą. Taip pat nustatytos vidaus kontrolės procedūros atliekant 

2021 m. inventorizaciją neužtikrino, kad duomenys apie kelius apskaitos registruose atitiktų kelių sąrašo 

                                                 
1 Vietos savivaldos įstatymas, 27 str. 1 d. 2 p. ir 9 d. 10 p. 
2 Biudžeto sandaros įstatymas, 37 str. 3 d. 
3 KMS tarybos 2022-01-20 sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas. 
4 Neregistruota apskaitoje ir 2022-06-08 duomenimis. 
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duomenis, arba po inventorizacijos būtų atlikti tinkami koregavimai apskaitos registruose ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše (1.1. poskyris, 9 psl.).  

1.2. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio iškraipymai 

VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre nustatytos kokybiškai reikšmingos5 klaidos apskaitoje ir 

sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, todėl įstaigos ir KFAR 2021-12-31 finansinės būklės ataskaitos 

eilutės „E. Įsipareigojimai“ eilutėje „II.11 Sukauptos mokėtinos sumos“ nurodyta suma yra 32.393,03 Eur 

per didelė, eilutėje „I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai“ – 33.608,49 Eur per maža, o eilutės „C. Trumpalaikis turtas“ 

eilutėje „III.5 Sukauptos gautinos sumos“ nurodyta suma yra 1.215,46 Eur per maža; eilutės „D. 

Finansavimo sumos“ ir eilutės „I. Finansavimo pajamos“ išskirstymas pagal šaltinius neteisingas; eilutėje 

„III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ nurodyta suma yra 17332,88 Eur per didelė; eilutėje „B. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos“ nurodyta suma yra 1.066,96 Eur per maža; eilutėje „B. Pagrindinės veiklos 

sąnaudos“ paskirstymas pagal sąnaudų pobūdį yra neteisingas; eilutėje „E. Finansinės ir investicinės 

veiklos rezultatas“ neteisingai nurodytas 585,00 Eur deficitas (turėtų būti 0,00 Eur); eilutėje „C. 

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ nurodytas perviršis turėtų būti 77,22 Eur (ne 663,00 Eur), 

eilutėje „E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ – 0,00 Eur (ne 585,00 Eur deficitas) (1.2. poskyris, 

10 psl.).   

2. Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimas  

Audito metu įvertinus 2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio duomenis apie savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas ir skolas bei mokėtinas sumas 

neatitikimų, kurie darytų įtaką metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui, 

nenustatėme. Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas pagal teisės 

aktų reikalavimus ir atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas (2 skyrius, 13 psl.). 

3. Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 2021 metais 

pasirinktose srityse vertinimas 

Savivaldybės lėšos ir turtas ne visais reikšmingais atvejais 2021 metais buvo valdomi, naudojami ir 

disponuojama jais vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

3.1. Vis dar nesuformuoti žemės sklypai, esantys po keliais, parkais ir skverais  

Ankstesnio audito metu nustatyta, kad apie 99 proc. žemės sklypų, esančių po Klaipėdos miesto 

savivaldybės keliais, nurodytais Vietinės reikšmės kelių sąraše, ir 21 žemės sklypas, esantis po 

savivaldybės parkais ir skverais buvo nesuformuoti ir neįregistruoti nekilnojamojo turto registre. Nuo 

rekomendacijos pateikimo datos iki 2021-12-31 suformuota ir įregistruota nekilnojamojo turto registre 

64 žemės sklypai po savivaldybės keliais, parkais ir skverais. Likę 9 žemės sklypai po parkais ir skverais 

ir 96 proc. kelių ir gatvių, nurodytų Vietinės reikšmės kelių sąraše, iki šiol eksploatuojami 

nesivadovaujant Žemės įstatymo6, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo7, Želdynų įstatymo8 nuostatomis (3.1. poskyris, 13 psl.). 

                                                 
5 Laikoma kokybiškai reikšmingomis, nes susiję su daugeliu atskaitomybės straipsnių, nustatyti neatitikimai su apskaitos registrais, neteisingai 

atliekami ūkinių operacijų registravimai apskaitoje. 
6 Žemės įstatymas, 8 str. 1 d. ir 3 d. 1, 2, 4 p.      
7 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 16 str. 4 d. 
8 Želdynų įstatymas, 10 str. 1 d. 4 p. 
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3.2. Vėluojama įregistruoti kelius nekilnojamojo turto registre 

39 iš 51 2021 metais apskaitoje registruotų kelių (gatvių) pagal 2021 metais parengtas kadastrinių 

matavimų bylas nebuvo registruota nekilnojamojo turto registre kaip tai numato Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas9 (3.2. poskyris, 14 psl.).  

3.3. Savivaldybė nesilaikė reikalavimo nedidinti įsiskolinimo  

Neužtikrinta, kad būtų įgyvendinta įstatymo10 nuostata, nes 2022-01-01 įsiskolinimas11 (2.838,9 tūkst. 

Eur) buvo didesnis už 2021-01-01 įsiskolinimą (2.187,10 tūkst. Eur) (3.3. poskyris, 14 psl.).   

3.4. 14-oje įstaigų nesivadovauta teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimą 

ir vykdymą, nuostatomis  

14–oje (iš 15) biudžetinių įstaigų nustatyta atvejų12, kai prekės ir paslaugos 2021 m. įsigytos 

nesivadovaujant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų13: pasirinktas netinkamas pirkimo 

būdas; pirkimą vykdė ne komisija, o pirkimų organizatorius; raštu sudarytos sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymai nepaviešinti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba paviešinti pavėluotai; 

netinkamai buvo apibrėžtas pirkimo objektas (kiekis, kaina) ar objektas pirkimo paraiškoje ir sudarytoje 

sutartyje skyrėsi; kiti suinteresuoti dalyviai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu nebuvo 

informuoti apie pirkimų procedūrų rezultatus; nustatyti pirkimų paraiškų, tiekėjų apklausos pažymų ir 

sutarčių datų netikslumai, kai tiekėjų apklausos pažymos sudarytos anksčiau nei pirkimų paraiškos, ar 

sutartys pasirašytos anksčiau nei tiekėjų apsklausos pažymos; pirkimų organizatorius ir pirkimų 

komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaracijas pagal seną jos formą, kurioje nėra informacijos 

apie interesų konflikto situaciją bei privačių interesų deklaracijos pildymą (3.4. poskyris, 14 psl.). 

 

Rekomendacijos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 

1. Užtikrinti, kad duomenys apie kelius apskaitos registruose atitiktų Klaipėdos miesto savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo duomenis, arba po inventorizacijos būtų atlikti tinkami koregavimai 

apskaitos registruose ir Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše (1.1-asis 

pagrindinis rezultatas).  

 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams (įskaitant administraciją) buvo pateikti pastebėjimai ir 

rekomendacijos dėl audito planavimo ir atlikimo metu nustatytų dalykų. Dalis rekomendacijų buvo 

įgyvendinta audito metu. Įstaigų vadovų pateiktos numatytos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės 

ir terminai pateikti 3 priede „Įstaigos, joms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo 

būklė“ (22 psl.). 

                                                 
9 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 16 str. 4 d. 
10 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 13 str. 4 d. 
11 Mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti. 
12 39 iš 80 pasirinktų patikrinti pirkimų nustatyti pažeidimai. 
13 Viešųjų pirkimų įstatymas, 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašas, įstaigų vadovų patvirtintos viešuosius pirkimus reglamentuojančios tvarkos. 
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Aktualios neįgyvendintos rekomendacijos dėl 1.1 ir 3.1 išvadose pateiktų pastebėjimų pateiktos 

ankstesnio audito metu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, jų įgyvendinimo terminas 

atitinkamai numatytas 2025-01-01 ir 2022-12-31. 

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų 

įgyvendinimo planas“ (16  psl.). 
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ĮŽANGA 

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu14, Biudžeto sandaros įstatymu15 ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planu16 atliktas 2021 metų Klaipėdos 

miesto savivaldybės (toliau – KMS) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei savivaldybės lėšų ir 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 2021 metais pasirinktose srityse auditas.  

Audituojamas subjektas – KMS grupė, kurią sudaro savivaldybės administracija ir savivaldybės 

kontroliuojami subjektai, kurių biudžeto ir finansinių ataskaitų duomenys konsoliduojasi rengiant 2021 

metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.  

KMS konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, apimantį savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (toliau 

– KFAR) ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – BVAR), parengė Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija (toliau – KMSA). Pagal Vietos savivaldos įstatymą17 ir Biudžeto sandaros įstatymą18 

savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį tvirtina taryba.  

Vadovaujantis 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų 

konsolidavimo schema19 į KMS KFAR įtrauktos 130 savivaldybės kontroliuojamų VSS ataskaitos (113 

biudžetinių įstaigų, 15 viešųjų įstaigų, priskiriamų prie VSS, administruojamojo išteklių fondo (iždo) bei 

Klaipėdos regiono plėtros tarybos). Konsoliduojamų VSS skaičius sumažėjo dėl trijų biudžetinių įstaigų 

reorganizavimo prijungimo būdu. Į savivaldybės KFAR įtrauktas ir finansinis turtas, kurį sudarė 

savivaldybei priklausantis 12-os bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas. 

Pagal Biudžeto sandaros įstatymą20 savivaldybės BVAR parengė KMSA, remiantis į savivaldybės 

biudžetą gautų pajamų ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei 

asignavimų valdytojų pateiktais 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais. Į KMS 2021 metų BVAR 

įtraukti 113 biudžetinių įstaigų BVA duomenys21.  

KMS biudžetas buvo vykdomas vadovaujantis 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir KMS tarybos sprendimais. Savivaldybės 2021 metų biudžetas 

patvirtintas KMS tarybos sprendimu22, tikslintas penkis kartus23. Savivaldybė 2021 metais vykdė dvylika 

biudžeto programų, o savivaldybės asignavimus valdė du asignavimų valdytojai24. Savivaldybės turto 

savininko funkcijas įgyvendina KMS taryba25. 

                                                 
14 Vietos savivaldos įstatymas, 27 str. 1 d. 2 p. 
15 Biudžeto sandaros įstatymas, 37 str. 3 d. 
16 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus 2020-11-11 įsakymu Nr. KAT1-(1.1)-8 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos 2021 metų veiklos planas. 
17 Vietos savivaldos įstatymas, 16 str. 2 d. 15 p. 
18 Biudžeto sandaros įstatymas, 36 str. 3 d. 
19 Finansų ministro 2022-01-31 įsakymas Nr. 1K-27 „Dėl 2021 metų LR VSS finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“. 
20 Biudžeto sandaros įstatymas, 35 str. 4 d.  
21 KMS BVAR pateiktas Finansų ministerijai 2022-02-24 raštu Nr. (4.19E)-R2-644. 
22 KMS tarybos 2021-02-25 sprendimas Nr. T2-23. 
23 KMS tarybos 2021-04-29 sprendimas Nr. T2-90, 2021-06-22 sprendimas Nr. T2-158, 2021-09-30 sprendimas Nr. T2-190, 2021-11-25 

sprendimas Nr. T2-248, 2021-12-22 sprendimas Nr. T2-292. 
24 2 asignavimų valdytojai (vadovai): Kontrolės ir audito tarnyba ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vienas iš jų –  KMSA direktorius 

skirstė asignavimus ir tvirtino sąmatas įstaigoms (BĮ), pagal lėšų naudojimo sutartis – NVO, VŠĮ. 
25 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 8, 11 ir 12 str. 
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AUDITO REZULTATAI 

1. KMS 2021 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

VERTINIMAS   

KFAR rengiamas konsolidavus žemesniojo lygio VSS finansines ataskaitas. Tarnyba, audituodama 

ankstesnių metų VSS finansines ataskaitas, kurios buvo konsoliduotos į VSAKIS, nustatė klaidų ir 

neatitikimų, turėjusių įtakos tų metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų 

teisingumui. Reikšmingiausios klaidos buvo nustatytos KMSA ilgalaikio turto apskaitos srityje. 

Rekomendacijos dėl nustatytų klaidų buvo pateiktos finansinio ir teisėtumo audito ataskaitose26. 

1.1. KMS vietinės reikšmės kelių sąrašo ir jų buhalterinės apskaitos duomenys netikslūs  

2021-12-31 apskaitoje infrastruktūros statinių įsigijimo savikainos sąskaitoje apskaityti iš viso 985 keliai 

ir gatvės, kurių likutinė vertė – 99.890,99 tūkst. Eur. Kaip ir ankstesniais metais, 2021 metais kelių 

apskaitos duomenys netikslūs, KMSA nesilaikė 12-ojo VSAFAS27 nuostatų, nes 300 vnt. kelių ir gatvių 

(23.3 proc.), nurodytų kelių sąraše28 nėra registruoti apskaitoje29, nes neatlikti jų kadastriniai matavimai. 

Kelių sąrašas30 taip pat yra netikslus, nes 10 atvejų kelių ir gatvių ar jų atkarpų (įsigijimo vertė – 

981,48 tūkst. Eur) yra registruota apskaitoje, tačiau jie nėra įtraukti į kelių sąrašą31. Nustatyta atvejų, kai 

duomenys apie gatves ir kelius sąraše ir apskaitoje nesutampa (kelio numeriai, ilgiai), apskaitoje kai 

kurios gatvės turėtų būti apjungtos ar atskirtos į atskirus turto vienetus. Apie šiuos pastebėjimus KMSA 

informuota raštu32. 

KMSA direktorius numatė33, kad atliekant 2021 metų vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją turi 

būti įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo duomenys. Tvirtinant 

inventorizacijos rezultatus34 KMSA Turto valdymo skyrius buvo įpareigotas iki 2022-02-28 įvertinti 

ilgalaikio materialiojo turto grupės – infrastruktūros ir kitų statinių vietinės komisijos pastabas dėl 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių, atsižvelgiant į 2022-01-20 patvirtintą kelių sąrašą, tačiau kokių imtis 

priemonių – nenumatyta. KMSA Turto valdymo skyriaus vadovo paaiškinimu pastabos buvo įvertintos 

ir atlikti taisymai vasario-kovo mėn. apskaitos registruose. Įvertinus kelių ir gatvių duomenis 2022 m. 

birželio mėn. apskaitoje, nustatyta, kad atlikti tam tikri taisymai apskaitoje, tačiau taip pat nustatyti 

neatitikimai, kaip ir 2021-12-31 datai (nurodyti aukščiau), todėl nustatytos vidaus kontrolės procedūros 

atliekant inventorizaciją neužtikrino, kad duomenys apie kelius apskaitos registruose atitiktų kelių 

sąrašo duomenis, arba po inventorizacijos būtų atlikti tinkami koregavimai apskaitos registruose ir 

                                                 
26 Audito ataskaitos paskelbtos KMS interneto svetainėje https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditai/5343.   
27 Finansų ministro 2008-05-08 įsakymu Nr. 1K-174 patvirtintas 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 

„Ilgalaikis materialusis turtas“, 7 p. 
28 KMS tarybos 2022-01-20 sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas. Sąraše patvirtinti 

1287 keliai (du sudubliuoti, viena tuščia eilutė). Audito metu vertintas šis sąrašas, nes daryta prielaida, kad jis atspindi 2021-12-31 apskaitos 

duomenis. 
29 Neregistruota apskaitoje ir 2022-06-08 duomenimis. 
30 KMS tarybos 2022-01-20 sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas. 
31 Kai kuriais atvejais turi būti tikslinami duomenys apskaitoje. 
32 Tarnybos 2022-06-23 raštas Nr. KAT13-88. 
33 KMSA direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AD2-2021 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

turto metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“, 5.6.3 p. 
34 KMSA direktoriaus 2022-01-27 įsakymas Nr. AD1-131 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

turto metinės inventorizacijos rezultatų“, 1.5 p. 

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditai/5343
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Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše. Tarnyba KMSA vadovui ankstesnių auditų 

metu teikė rekomendacijas35 užtikrinti, kad atliekant vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją, 

būtų vadovaujamasi inventorizacijos taisyklių reikalavimais, kad inventorizacija būtų atliekama išsamiai 

ir atsakingai, jos rezultatai galėtų būti efektyviai panaudoti siekiant tikslios ir teisingos savivaldybės 

turto apskaitos ir užtikrintų rūpestingą turto apskaitos valdymą, tačiau rekomendacijos teiktos nuo 2018 

m. neįgyvendinamos taip, kaip nustatyta inventorizacijos taisyklėse36. 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus dalykus, nebuvo galimybės įsitikinti, kad KMS konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio finansinės būklės ataskaitoje pagal 2021-12-31 duomenis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje eilutėse „II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai“ parodyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) – 

99.890,99 tūkst. Eur, „Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto“ – 13.185,61 tūkst. Eur, „Finansavimo 

sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ – 11.087,90 tūkst. Eur, 

„Finansavimo sumų iš kitų šaltinių“ – 17.281,14 tūkst. Eur bei „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 

58.336,34 tūkst. Eur likučiai yra tikri ir teisingi.  

KMSA įsipareigojo iki 2025 m. sausio 1 d. įgyvendinti Tarnybos ankstesnio audito metu pateiktą 

rekomendaciją – atlikti kelių, nurodytų kelių sąraše, kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją. 

2021 m. KMSA atliko 51 kelio kadastrinius matavimus ir juos įtraukė į apskaitą. Pažymėtina, kad dar 

neatlikti 300 kelių kadastriniai matavimai (techninė inventorizacija), todėl savivaldybė turėtų imtis 

spartesnių veiksmų ir užtikrinti, kad iki minėto termino įgyvendintų Tarnybos pateiktą rekomendaciją. 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Finansinės apskaitos įstatymu37 savivaldybių turto, kurio 

erdviniai duomenys yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, apskaitos 

registrų duomenys nuo 2025-01-01 turės būti susieti su šios informacinės sistemos erdviniais 

duomenimis. 

1.2. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio iškraipymai 

VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre atlikus audito procedūras nematerialaus turto, ilgalaikio 

materialaus turto, trumpalaikio turto, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų audito srityse nustatytos 

kokybiškai reikšmingos38 klaidos: 

 Įstaigos 2021-12-31 finansinės būklės ataskaitos eilutės „E. Įsipareigojimai“ eilutėje „II.11 

Sukauptos mokėtinos sumos“ nurodyta suma yra 32.393,03 Eur didesnė (per maža 1.215,46 Eur 

ir per didelė 33.608,49 Eur), eilutėje „I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai“ nurodyta suma yra 33.608,49 Eur 

mažesnė, o eilutės „C. Trumpalaikis turtas“ eilutėje „III.5 Sukauptos gautinos sumos“ nurodyta 

suma yra 1.215,46 Eur mažesnė nei turi būti, nes apskaitoje registruota 1.215,46 Eur mažiau 

atostogų rezervo ir išeitinių kompensacijų išeinant į pensiją negu pateiktuose 2021-12-31 

apskaičiavimo žiniaraščiuose (neteisingai apskaitoje registruota ir ankstesniais metais), o 

33.608,49 Eur išeitinių išmokų suma turėjo būti pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu ir apskaitoje 

užregistruota, vadovaujantis 18-uoju VSAFAS nuostatomis. 

                                                 
35 Finansinio ir teisėtumo audito ataskaitos: 2018-07-13 Nr. KAT16-(4.2)-11, 2019-07-12 Nr. KAT16-(4.2)-4, 2021-07-09 Nr. KAT16-(4.2)-5. 
36 LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės.  
37 Finansinės apskaitos įstatymas, 17 str. 1 d. 
38 Laikoma kokybiškai reikšmingomis, nes susiję su daugeliu atskaitomybės straipsnių, nustatyti neatitikimai su apskaitos registrais, neteisingai 

atliekami ūkinių operacijų registravimai apskaitoje. 
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 2021-12-31 finansinės būklės ataskaitos eilutės „D. Finansavimo sumos“ išskirstymas pagal 

šaltinius neatitinka apskaitos registruose nurodytų atitinkamų sąskaitų likučių 2021-12-31, 

neteisingai pagal finansavimo šaltinius registruojamas patikėjimo teise valdomų patalpų 

nusidėvėjimas, atitinkamai ir finansavimo sumos. Taip pat įstaigoje netinkamai atliekamas 

finansavimo sumų priskyrimas pagal panaudojimo paskirtį – ilgalaikiam turtui įsigyti, kitoms 

išlaidoms, atsargoms įsigyti39.  

 2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos eilutės „I. Finansavimo pajamos“ išskirstymas pagal šaltinius 

neatitinka apskaitos registruose nurodytų atitinkamų sąskaitų apyvartų. Taip pat, įstaigoje 

netinkamai atliekamas finansavimo pajamų priskyrimas pagal panaudojimo paskirtį – ilgalaikiam 

turtui įsigyti, kitoms išlaidoms, atsargoms įsigyti.  

 2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ nurodyta 

241,33 Eur mažiau negu registruota apskaitos registruose. 

 2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ ir 

atitinkamai eilutėje „B. Pagrindinės veiklos sąnaudos“/ „III. Komunalinių paslaugų ir ryšių“ 

nurodyta 17.574,21 Eur daugiau pajamų ir sąnaudų, nes įstaiga apskaitoje registruoja kitų įstaigų 

komunalinių paslaugų sąnaudas, tačiau jų nemažina iš kitų įstaigų, kurioms išrašo sąskaitas už 

komunalines paslaugas, gautomis sumomis bei kartu registruoja pajamas, nors įstaiga neteikia 

komunalinių paslaugų (elektros tiekimo, šildymo ir pan.) 40. 

 2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „B. Pagrindinės veiklos sąnaudos“ nurodyta 

1.066,96 Eur mažiau negu sąnaudų apskaitos registruose. Iš 1.066,96 Eur sumos 826,19 Eur 

sąnaudų neteisingai priskirta prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų, todėl iš viso VRA 

nenurodyta 240,77 Eur sąnaudų. Taip pat veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiant pagrindinės 

veiklos sąnaudas pagal pobūdį nustatyti neatitikimai su apskaitos registrais: eilutėje „VII. 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo“ nurodyta 7.249,91 Eur per mažai; eilutėje „XIII. Kitų 

paslaugų“ nurodyta 44.719,21  Eur per daug; eilutėje „XIV.2 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos“ 

nurodyta 38.535,29 Eur per mažai.  

 15.655,41 Eur sąnaudų yra neteisingai priskirta kitoms paslaugoms, kai ta suma turėtų būti 

rodoma atitinkamose pagal pobūdį sąnaudų sąskaitose (šildymo, komandiruočių ir pan.) ir 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėse, nes įstaiga gavusi sąskaitą faktūrą apmokėjimui PVM dalį 

registruoja atskiroje sąskaitoje „Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos“, o ne sąnaudų pagal turinį 

sąskaitose, nors įstaiga nėra PVM mokėtoja.  

 Nustatyta atvejų, kai apskaitos sąskaitoje „Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos“ registruojamos: 

šildymo, komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurios pagal VSAFAS41 nuostatas turėtų būti 

                                                 
39 Finansų ministro 2008-06-09 įsakymu Nr. 1K-205 patvirtintas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartas „Finansavimo sumos“, 6 ir 7 p. 
40 Įstaiga greta įstaigos valdomų patikėjimo teise patalpų įsikūrusioms valstybės biudžetinėms įstaigoms ir KMSA nuomininkui išrašo sąskaitas 

faktūras už komunalines paslaugas (elektra, vanduo, šildymas ir pan.), kai už visų patalpų (ne tik valdomų patikėjimo teise) komunalines 

paslaugas iš paslaugų teikėjų sąskaitas gauna įstaiga. 
41 Finansų ministro 2008-02-08 įsakymu Nr. 1K-059 patvirtintas 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 

„Sąnaudos“, 12.3 p. 
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registruojamos komunalinių paslaugų sąnaudų sąskaitose; transporto remonto paslaugos, 

kurios pagal VSAFAS42 nuostatas turėtų būti registruojamos transporto sąnaudų sąskaitoje. 

 Įstaiga ankstesnių metų FAR ir 2021 m. kovo mėn. parengtoje 2021 m. veiklos rezultatų 

ataskaitoje43 nurodė 47.652,00 Eur vertės finansavimo sąnaudas, kurios neatitinka VSAFAS 

nurodytų sąlygų, nes nurodomos įvairios sąnaudos (darbo užmokesčio, kvalifikacijos kėlimo ir 

pan.), kurios susidaro įgyvendinant tam tikrus projektus, t.y. įstaiga iš savo pajamų nesuteikia 

finansavimo sumų kitiems subjektams. Pažymėtina, kad ši klaida ištaisyta audito metu, ir veiklos 

rezultatų ataskaitoje, kuri buvo konsoliduota į savivaldybės KFAR, finansavimo sąnaudos nebuvo 

nurodytos. 

 2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ 

neteisingai nurodytas 585,00 Eur deficitas (turėtų būti 0,00 Eur), nes neteisingai prie finansinės 

investicinės veiklos pajamų priskirta 241,00 Eur44, o prie sąnaudų – 826,00 Eur45, įstaiga 2021 m. 

nevykdė nė vienos finansinės ir investicinės veiklos operacijos. 

 Atsižvelgiant į išvardintus neteisingus pajamų ir sąnaudų pateikimus,  2021 m. veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutėje „C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ nurodytas perviršis turėtų būti 

77,22 Eur (ne 663,00 Eur), eilutėje „E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ – 0,00 Eur (ne 

585,00 Eur deficitas), tačiau eilutėje „J. Grynasis perviršis ar deficitas“ nurodytas 6.449,00 Eur 

perviršis teisingas. 

 Įstaiga apskaitoje nėra užregistravusi veikloje naudojamo pilnai nudėvėto nematerialaus turto 

(pavyzdžiui, interneto svetainė, buhalterinės apskaitos programa). 

 Pažeidžiant nustatytus reikalavimus46 įstaigoje 2021 m. nebuvo inventorizuoti pinigai ir 

finansiniai įsipareigojimai. 

 VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiojo gydytojo 2009-12-31 įsakymu Nr. V-20 

patvirtinta apskaitos politika neatitinka esamos situacijos47.  

 Įstaiga aiškinamajame rašte nenurodė apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą (240,83 Eur), 

paramos teikėjus ir paramos panaudojimą, kaip tai numato VSAFAS48 reikalavimai. 

Nustatyti VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio iškraipymai 

tokiomis pačiomis sumomis iškraipo ir savivaldybės 2021 m. KFAR. Pažymėtina, kad VšĮ Klaipėdos 

psichikos sveikatos centras įsipareigojo ištaisyti apskaitos klaidas iki 2022-08-31. 

 

 

                                                 
42 Finansų ministro 2008-02-08 įsakymu Nr. 1K-059 patvirtintas 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 

„Sąnaudos“, 12.5 p. 
43 Apskaitos registruose finansavimo sąnaudų operacijos 2021 m. nebuvo registruotos. 
44 Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms neteisingai priskirta 240,83 Eur gauta parama (1,2 proc. GPM iš VMI). 
45 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms neteisingai priskirta 826,19 Eur kaip palūkanų sąnaudos, nors faktiškai tai banko sąskaitų 

aptarnavimo išlaidos. 
46 LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės, 8 p. 
47 Apskaitos politikoje nurodyta, jog apskaita tvarkoma litais, numatyta panaudos būdu valdomo turto nuoma, nors teisės aktai tokią draudžia. 
48 Finansų ministro 2008-08-18 įsakymu Nr. 1K-247 patvirtintas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 

„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 251 p. 
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2. KMS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMAS 

Audito metu įvertinus 2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio duomenis apie savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas ir skolas neatitikimų, kurie darytų įtaką 

metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui, nenustatyta.  

3. SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS 

2021 METAIS PASIRINKTOSE SRITYSE VERTINIMAS 

2021 metais teisėtumo vertinimas atliktas savivaldybės biudžeto tvirtinimo, pajamų už paslaugas, lėšų 

naudojimo darbo užmokesčio ir soc. draudimo, prekių ir paslaugų, socialinės paramos, turto įsigijimo 

išlaidoms, nereikalingo turto valdymo, nekilnojamojo turto teisinės registracijos, turto perdavimo 

panaudos pagrindais, turto inventorizacijos, skolų ir įsipareigojimų valdymo srityse. Atsižvelgiant į toliau 

išdėstytus dalykus, mūsų nuomone, kelių ir žemės sklypų po keliais, parkais ir skverais bei viešųjų 

pirkimų biudžetinėse įstaigose srityse savivaldybės vidaus kontrolė valdant, naudojant ir disponuojant 

lėšomis ir turtu nužtikrina jai keliamų tikslų ir yra tobulintina. 

3.1. Vis dar nesuformuoti žemės sklypai, esantys po keliais, parkais ir skverais  

Ankstesnio audito metu49 nustatyta, kad apie 99 proc. žemės sklypų, esančių po KMS keliais, nurodytais 

Vietinės reikšmės kelių sąraše, ir 21 žemės sklypas, esantis po savivaldybės parkais ir skverais buvo 

nesuformuoti ir neįregistruoti nekilnojamojo turto registre. Tarnyba rekomendavo šiuos žemės sklypus 

suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.  

Nuo rekomendacijos pateikimo datos iki 2021-12-31 suformuota ir įregistruota nekilnojamojo turto 

registre 18 žemės sklypų po savivaldybės parkais ir skverais. Yra likę 9 žemės sklypai po parkais ir 

skverais, kurie iki šiol eksploatuojami nesivadovaujant Žemės įstatymo50, Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo51, Želdynų įstatymo52 nuostatomis. 

Nuo rekomendacijos pateikimo datos iki 2021-12-31 suformuota ir įregistruota nekilnojamojo turto 

registre 4653 žemės sklypai po gatvėmis ir keliais. Pažymėtina, kad 2021 metais nekilnojamojo turto 

registre įregistruotas 1 sklypas, o 10 žemės sklypų įregistruoti 2022-03-02 pagal Nacionalinės žemės 

tarnybos direktoriaus 2022-01-21 įsakymus. 2022-01-20 Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių sąraše54 yra nurodyti 1287 gatvės/ keliai, todėl 96 proc. kelių ir gatvių, nurodytų Vietinės 

                                                 
49 2018-07-13 finansinio ir teisėtumo audito ataskaita Nr. KAT16-(4.2)-11, teikta rekomendacija – užtikrinti, kad žemės sklypai būtų suformuoti 

ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nustatytas įgyvendinimo terminas iki 2020-01-01, pratęsta iki 2022-12-31, 

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditai/5343.  
50 Žemės įstatymas, 8 str. 1 d. ir 3 d. 1, 2, 4 p.      
51 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 16 str. 4 d. 
52 Želdynų įstatymas, 10 str. 1 d. 4 p. 
53 Vienai gatvei gali būti suformuoti daugiau negu vienas žemės sklypas, audito tikslais visi sklypai konkrečiai gatvei skaičiuojami kaip vienas 

sklypas. 
54 KMS tarybos 2022-01-20 sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas. Audito metu 

vertintas šis sąrašas, nes daryta prielaida, kad jis atspindi 2021-12-31 būklę (ne 2019-05-30 sprendimu Nr. T2-147 patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašas). 

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditai/5343
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reikšmės kelių sąraše, iki šiol eksploatuojami nesivadovaujant Žemės įstatymo55 ir Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo56 nuostatomis. 

3.2. Vėluojama įregistruoti kelius nekilnojamojo turto registre 

2021 metais KMSA į apskaitą įtraukė 51 vnt. 1.000,7 tūkst. Eur įsigijimo vertės kelių (gatvių) pagal 2021 

metais parengtas kadastrinių matavimų bylas. Ne visos šios gatvės (39 iš 51) registruotos nekilnojamojo 

turto registre kaip tai numato Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas57, dėl jų nesikreipta į Aplinkos ministeriją, kad turtas būtų perduotas savivaldybės 

nuosavybėn. Pažymėtina, kad 39-ių neregistruotų nekilnojamojo turto registre gatvių kadastrinės bylos 

rengtos rugpjūčio mėn.58, kai yra gatvių, kurių kadastrinių matavimų bylos rengtos tuo pačiu metu 

(rugpjūčio mėn.) ar vėliau (spalio mėn.) ir jos yra jau registruotos nekilnojamojo turto registre pagal su 

Aplinkos ministerija pasirašytus turto perdavimo aktus. 

3.3. Savivaldybė nesilaikė reikalavimo nedidinti įsiskolinimo  

Mokėtinų sumų 2021-12-31 ataskaitos duomenimis59 KMS mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms 

grąžinti, likutis 2020-12-31 sudarė 2.187,10 tūkst. Eur, o 2021-12-31 – 2.838,9 tūkst. Eur. Įstatymu60 

savivaldybė įpareigota, kad 2022-01-01 esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2021-01-01 įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas 

paskoloms grąžinti). Neužtikrinta, kad būtų įgyvendinta įstatymo nuostata, nes 2022-01-01 

įsiskolinimas yra didesnis už 2021-01-01 įsiskolinimą. Pažymėtina, kad praėjusiais finansiniais metais šio 

įstatymo reikalavimo Savivaldybė laikėsi. 

3.4. 14-oje įstaigų nesivadovauta teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimą ir 

vykdymą, nuostatomis 

14–oje (iš 15) BĮ nustatyta atvejų61, kai prekės ir paslaugos 2021 m. įsigytos nesivadovaujant viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų: 

 1-oje BĮ vykdant pirkimą nesilaikyta Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo62 21.2.1 p. reikalavimų, 

o 2-jose BĮ vykdant 2 pirkimus nesilaikyta įstaigos vadovo nustatytos tvarkos, nes pasirinktas 

netinkamas pirkimo būdas. 

 2-jose BĮ nesilaikyta įstaigos vadovo nustatytos tvarkos, nes 3-is pirkimus vykdė ne komisija, o 

pirkimų organizatorius.  

                                                 
55 Žemės įstatymas, 8 str. 1 d. ir 3 d. 1, 2, 4 p.                           
56 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 16 str. 4 d. 
57 Ten pat. 
58 1 kadastrinių matavimų byla parengta kovo mėn., 38 – rugpjūčio mėn. 
59 2013-12-31 Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-417 patvirtintų Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai 

ir skelbimo taisyklių 9 priedas. 
60 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 13 str. 4 d. 
61 39 iš 80 pasirinktų patikrinti pirkimų nustatyti pažeidimai. 
62 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. 
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 Nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str., 86 str. 9 d. ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo63 

6 ir 21.4.4. p. reikalavimų 8-iose BĮ 2021 m. raštu sudarytų 20 sutarčių ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymų nepaviešinti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), 5-iose BĮ 6 

sutartys paviešintos pavėluotai. 

 3-jose BĮ vykdant 4-is pirkimus netinkamai buvo apibrėžtas pirkimo objektas (kiekis, kaina) ar 

objektas pirkimo paraiškoje ir sudarytoje sutartyje skyrėsi, tuo pažeisti Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo64 21.4.6.1. p. numatyti sutarties formos sudarymo reikalavimai dėl prekių kiekio 

ir kainodaros.  

 4-iose BĮ 8-iuose pirkimuose nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str., 58 str. 1 d. ir Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo65 6 ir 21.3.8. p. ar įstaigos vadovo nustatytos tvarkos nuostatų dėl 

kitų suinteresuotų dalyvių informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus, t.y. kiti suinteresuoti 

dalyviai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu nebuvo informuoti apie pirkimų 

procedūrų rezultatus.  

 3-jose BĮ vykdant 6 pirkimus nustatyti pirkimų paraiškų, tiekėjų apklausos pažymų ir sutarčių 

datų netikslumai, kai tiekėjų apklausos pažymos sudarytos anksčiau nei pirkimų paraiškos, ar 

sutartys pasirašytos anksčiau nei tiekėjų apsklausos pažymos (kai tokias numatė įstaigų vidaus 

tvarka). Tuo nesilaikyta Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo66 21.2, 21.3, 21.4 p. numatytos 

tvarkos. 

 2-jose BĮ viešuosius pirkimus vykdęs pirkimų organizatorius ir pirkimų komisijos nariai yra 

pasirašę nešališkumo deklaracijas pagal seną jos formą, kurioje nėra informacijos apie interesų 

konflikto situaciją bei privačių interesų deklaracijos pildymą. 

KMS biudžetinių įstaigų vadovams pateikti raštai dėl nustatytų pažeidimų bei pateiktos 8 

rekomendacijos paviešinti sudarytas sutartis ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus bei 1 rekomendacija 

atnaujinti įstaigos viešųjų pirkimų tvarką. Audito metu įgyvendintos 7 rekomendacijos. BĮ vadovų 

numatytos priemonės šių rekomendacijų įgyvendinimui bei jų įgyvendinimo terminai pateikti 3 priede 

„Įstaigos, joms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (22 psl.).   

4. PAŽANGA ĮGYVENDINANT ANKSTESNIŲ AUDITŲ METU TEIKTAS 

REKOMENDACIJAS 

KMSA, vykdydama ankstesnių auditų metu pateiktas rekomendacijas, 2021 m. iš dalies pasiekė 

pažangą: 

 infrastruktūros statinių įsigijimo savikainos sąskaitoje užregistravo 51 vnt. 1.000,7 tūkst. Eur 

įsigijimo vertės kelių (gatvių) pagal 2021 metais parengtas kadastrinių matavimų bylas; 

 suformavo ir nekilnojamojo turto registre užregistravo 5 žemės sklypus (1 – po keliais, 4 – po 

skverais ir parkais). Pažymėtina, kad 10 žemės sklypų po keliais įregistruoti registre 2022-03-02 

pagal 2022-01-21 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymus.   

                                                 
63 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. 
64 Ten pat. 
65 Ten pat. 
66 Ten pat. 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Rekomen- 

dacijos eilės 

numeris 

ataskaitoje 

Rekomendacija Subjektas, kuriam 

pateikta rekomendacija 
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės* Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą data* 

1. Užtikrinti, kad duomenys apie kelius apskaitos registruose atitiktų Klaipėdos miesto savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių sąrašo duomenis, arba po inventorizacijos būtų atlikti tinkami koregavimai 

apskaitos registruose ir Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Administracijos direktoriaus įsakyme apie 

inventorizacijos rezultatus nurodoma, kas, kokiais 

terminai turi patikslinti apskaitos arba Vietinės reikšmės 

kelių sąrašą, pagal inventorizacijos rezultatus, taip pat 

nurodoma, kokie kelių duomenys turi būti tikslinami. 

2023-03-01 

* - priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

Atstovas ryšiams, atsakingas už Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais: KMSA Turto valdymo skyriaus vedėjas 

Edvardas Simokaitis. 

Savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė 
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PRIEDAI  

Audito ataskaitos „Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto 

naudojimo, disponavimo jais 2021 metais 

pasirinktose srityse vertinimas“  

1 priedas 

Santrumpos 

BĮ – biudžetinė įstaiga  

BVA – biudžeto vykdymo ataskaita/ ataskaitos 

BVAR – biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

CVP IS – centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema 

FAR – finansinių ataskaitų rinkinys 

KFAR – konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

KMS – Klaipėdos miesto savivaldybė 

KMSA – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

NVO – nevyriausybinė organizacija 

PVM – pridėtinės vertės mokestis 

TAAIS – tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai 

TAS – tarptautiniai audito standartai 

Tarnyba – Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

VSS – viešojo sektoriaus subjektas 

VSAFAS – viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai 

VSAKIS – viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema  

VšĮ – viešoji įstaiga 

 

 

 

 



18 

 

Audito ataskaitos „Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto 

naudojimo, disponavimo jais 2021 metais 

pasirinktose srityse vertinimas“  

2 priedas 

Audito apimtis ir metodai 

 

Audito tikslas: 

 įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenis 

ir pareikšti nepriklausomą nuomonę;  

 įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumą 2021 metais pasirinktose srityse. 

Audituotos 2021 metų KFAR:  

 finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių ataskaitos bei 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, parengti pagal 2021-12-31 duomenis. 

Audituotos 2021 metų BVAR:  

 KMS biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1-sav.), KMS biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2-sav.), biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į 

biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 

ataskaita (forma Nr. 1), biudžetinių įstaigų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma 

Nr. 2), biudžetinių įstaigų biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo 

šaltinius ataskaita (forma Nr. 3) bei KMS biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis 

raštas. 

Veikusios pavaldžios, kontroliuojamos ir (ar) konsoliduojamos įstaigos:  

 Audito metu vertinti 2021 m. 130 įstaigų ir savivaldybės administruojamo iždo (išteklių fondo) 

finansinių ataskaitų pagrindu sudaryto 2021 metų KFAR duomenys ir 2 asignavimų valdytojų 

bei 1 asignavimų valdytojo (KMSA direktoriaus) finansavusio savo ir 113 biudžetinių įstaigų 

veiklą, žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pagrindu sudaryto 2021 metų 

KBVAR duomenys. 

Audito apimties apribojimai: 

 Nėra.  
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Auditas atliktas:  

 pagal tarptautinius audito standartus (TAS)67 ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų 

standartus (TAAIS)68;  

 siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotosiose finansinėse ir biudžeto vykdymo 

ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o atsirinktose audituoti srityse Savivaldybės lėšos ir 

turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl 

įgimtų audito ir vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių 

operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. 

Reikšmingu dalyku KFAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, viršijanti 12.876,4 tūkst. Eur (pagal 

pasirinktą reikšmingumą). Taip pat kokybiškai reikšmingu gali būti laikomas iškraipymas (nors suma 

mažesnė už reikšmingumą), kuris yra svarbus informacijos vartotojui dėl jo pobūdžio, aplinkybių ar 

konteksto, kuriems esant jis atsirado. Kokybiškai reikšmingu yra laikoma ir svarbiausių vidaus kontrolės 

priemonių nebuvimas ar jų nesilaikymas.  

Reikšmingu dalyku KBVAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, viršijanti 4.322,6 tūkst. Eur. 

Kokybinis reikšmingumas naudotas nustatytų dalykų vertinimui tais atvejais, kai iškraipymų suma 

(nepaisant to, kad yra mažesnė už kiekybinį reikšmingumą) gali daryti įtaką vartotojų priimamiems 

sprendimams, sprendimams dėl jo pobūdžio, aplinkybių ar konteksto, kuriems esant ji atsirado. 

 

Audito apimtis ir metodai 

2021 m. pradžios ir pabaigos turto ir atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likučiai: 

turto ir atitinkamai įsipareigojimų, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies – iš viso 

656,0 mln. Eur ir 804,8 mln. Eur 

2021 m. gautos pajamos ir patirtos išlaidos: 

KFAR: pagrindinės veiklos pajamos – 387,9 mln. Eur; pagrindinės veiklos sąnaudos – 358,2 mln. Eur 

KBVAR: pajamos – 255,3 mln. Eur; išlaidos – 245,8 mln. Eur 

Vertintos sritys ir atliktos procedūros dėl 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinių duomenų 

Atlikus audituojamo subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos tyrimą, nustatytos sritys, kuriose egzistuoja 

reikšmingo iškraipymo rizika: 

 Turto srityje nustatyta rizika ūkinių operacijų ir įvykių, sąskaitų likučio ir finansinių ataskaitų patikimumas 

infrastruktūros ir kitų statinių, nematerialaus turto, nekilnojamųjų kultūros vertybių srityse ir su tuo susijusiose 

finansavimo sumose dėl ankstesnių auditų metu nustatytų neatitikimų.  

 Pajamų srityje nustatyta rizika dėl teisingo teikiamų paslaugų naujų įkainių taikymo Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose. 

 Sąnaudų/išlaidų srityje nustatyta rizika dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo teisingumo biudžetinėse įstaigose 

pasikeitus kai kuriems teisės aktams dėl darbo trukmės; rizika dėl neteisingos finansavimo sąnaudų apskaitos VšĮ 

Klaipėdos psichikos sveikatos centre. 

 Ataskaitų sudarymo srityje nustatyta rizika, kad pradiniai likučiai VSAKIS būtų perkelti teisingai dėl atnaujinto 

VSAKIS ir neautomatinio likučių perkėlimo iš ankstesnių metų.  

Sritys, kuriose nustatytas kontrolės priemonių efektyvumas (atliktas kontrolės testavimas): 

Vidaus kontrolės testavimas nebuvo vykdomas. 

Sritys, kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros (detalūs testai ir (ar) analitinės procedūros): 

 Turto srityje KMSA ir 14 BĮ (pateikta žemiau lentelėje) atrankos būdu įvertintas ilgalaikio turto, trumpalaikio turto 

(per vienerius metus gautinų sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų) įsigijimo, amortizacijos, nusidėvėjimo, 

nuvertėjimo, nurašymo, perdavimo ūkinių operacijų registravimas apskaitos registruose (laiku, teisinga verte, 

esant pagrindžiantiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų korespondencijomis).  

                                                 
67 Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti tarptautiniai audito standartai (Lietuvos 

auditorių rūmų išversti į lietuvių kalbą), prieiga per internetą: http://lar.lt/www/new/page.php?326. 
68Finansinio audito (2000-2899 TAAIS) ir atitikties audito (4000 TAAIS) standartai, prieiga per internetą: 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/. 

http://lar.lt/www/new/page.php?326
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/
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 Įsipareigojimų srityje KMSA atrankos būdu įvertintas įsipareigojimų ūkinių operacijų registravimas (laiku, teisinga 

verte, esant pagrindžiantiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų korespondencijomis).  

 Pajamų srityje KMSA ir 14 BĮ atrankos būdu įvertintas pajamų pripažinimas, įvertinimas ir su jomis susijusių gautinų 

sumų registravimas (laiku, teisinga verte, esant tinkamiems pagrindžiamiems dokumentams, tinkamomis sąskaitų 

korespondencijomis). 

 Sąnaudų/išlaidų srityje KMSA ir 14 BĮ atrankos būdu įvertintas sąnaudų/išlaidų pripažinimas ir registravimas 

apskaitoje (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio, paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo, komunalinių paslaugų įsigijimo, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo, subsidijų gaminiams, 

kitų išlaidų einamiesiems tikslams, negyvenamųjų pastatų įsigijimo, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo, kitų 

mašinų ir įrenginių įsigijimo, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo) – ar tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, pagrįstumas, tikrumas, užregistravimas teisinga verte ir tinkamomis sąskaitų 

korespondencijomis) ir atvaizdavimas tinkamuose ataskaitų straipsniuose.  

 

Eil. Nr. Subjektas 

1. Savivaldybės iždas 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

3. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras 

4. Klaipėdos lopšelis–darželis „Pakalnutė“ 

5. Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ 

6. Klaipėdos lopšelis–darželis „Berželis“ 

7. Klaipėdos lopšelis–darželis „Obelėlė“ 

8. Klaipėdos lopšelis–darželis „Putinėlis“ 

9. Klaipėdos lopšelis–darželis „Rūta“ 

10. Klaipėdos lopšelis–darželis „Svirpliukas“ 

11. Klaipėdos lopšelis–darželis „Žiburėlis“ 

12. Klaipėdos lopšelis–darželis „Žilvitis“ 

13. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija 

14. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija 

15. Klaipėdos Tauralaukio progimnazija 

16. Klaipėdos regos ugdymo centras 

17. Klaipėdos paplūdimiai 

18. Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (tik darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudos) 
 
 

Bendras ataskaitų rinkinių vertinimas: 

Įvertinta: 

 taikomų apskaitos metodų tinkamumas ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumas; 

 bendras konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimas, struktūra ir turinys, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar šiose 

ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų VSAFAS reikalavimus; 

bendras konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimas, struktūra ir turinys, ir tai, ar šiose ataskaitose pateikti 

pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo reikalavimus. 

Vertintos sritys ir atliktos procedūros dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 2021 metais 

Atlikus audituojamo subjekto veiklos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimą, nustatytos sritys, kuriose egzistuoja 

reikšminga neatitikties rizika: 

 Pajamų srityje nustatyta rizika dėl teisingo teikiamų paslaugų naujų įkainių taikymo Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose. 

 Lėšų naudojimo srityje nustatyta rizika viešųjų pirkimų procedūrų ir po jų sudarytų sutarčių sutartinių 

įsipareigojimų vykdyme dėl įgimtos rizikos; KMS švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų įstaigų 

darbuotojų darbo užmokesčio dydžio tinkamas nustatymas; pareiginės algos (dirbantiems pagal darbo sutartis) 

kintamojo dydžio skyrimas. 

 Turto naudojimo/ disponavimo srityje nustatyta rizika dėl pripažinimo nereikalingu nekilnojamojo turto 

procedūrų laikymosi; vietinės reikšmės kelių ir gatvių, žemės sklypų, esančių po pastatais, keliais, parkais ir skverais 

teisinės registracijos (kadastrinių matavimų atlikimo, registravimo nekilnojamojo turto registre) atlikimo; turto 

panaudos pagrindais gavėjų atitikimas įstatymu nustatytiems kriterijams. 

 Turto inventorizacijos srityje nustatyta rizika dėl to, kad KMSA ir atsirinktos BĮ gali nesilaikyti įstatymo nuostatos 

apskaitos duomenis pagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis; rizika dėl formalaus 

inventorizacijos atlikimo.  

Sritys, kuriose nustatytas kontrolės priemonių efektyvumas (atliktas kontrolės testavimas): 
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Vidaus kontrolės testavimas nebuvo vykdomas. 

Sritys, kuriose atliktos pagrindinės audito procedūros (detalūs testai ir (ar) analitinės procedūros): 

 Pajamų srityje vertinta: kaip laikomasi nuostatos – teisės aktais nustatytas lėšas įtraukti į savivaldybės biudžeto 

pajamas, ar BĮ pajamos už paslaugas atitinka nustatytus įkainius. 

 Lėšų naudojimo srityje vertinta: KMSA ir 14 BĮ (nurodytos KFAR apimtyje) – kaip laikomasi teisės aktų (viešųjų 

pirkimo įstatymo ir kt.) reikalavimų įsigyjant prekes ir paslaugas; kaip laikomasi teisės aktų nuostatų dėl darbo 

užmokesčio nustatymo ir mokėjimo darbuotojams. 

 Turto naudojimo/ disponavimo srityje vertinta: KMSA žemės sklypų, esančių po keliais ir gatvėmis bei skverais ir 

parkais valdymo ir naudojimo teisėtumas (teisinės registracijos ir techninės inventorizacijos atlikimas); KMSA ir 14 

BĮ pripažinimo nereikalingu nekilnojamojo turto procedūrų laikymasis; KMSA turto panaudos pagrindais gavėjų 

atitikimas įstatymu nustatytiems kriterijams. 

 Turto inventorizacijos srityje įvertintas KMSA ir 14 BĮ inventorizacijos atlikimo atitikimas nustatytiems 

reikalavimams. 

 Skolos ir įsipareigojimų srityje vertinta: savivaldybės skoliniai įsipareigojimai, mokėtinos sumos, ar laikomasi teisės 

aktų reikalavimų dėl skolinimosi limitų ir mokėtinų sumų likučio mažinimo. 

Teisės aktai, kuriems vertinta atitiktis: 

Įstatymai:  

 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.  

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.  

 Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymas.  

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. 

Nutarimai:  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ . 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimas Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo 

neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimas Nr. 870 „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių 

nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimas Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Kiti:  

 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartai.  

 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos patvirtinimo”. 

 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-04-12 įsakymas Nr. A1-177 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“. 

Savivaldybės vidiniai teisės aktai: 

 KMS tarybos 2019-05-30 sprendimas Nr. T2-147 „Dėl KMS vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. 

 KMS tarybos 2012-01-27 sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos 

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 KMSA direktoriaus 2012-12-31 įsakymas  Nr. AD1-3033  „Dėl KMSA apskaitos vadovo patvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais). 

 Įstaigų vadovų įsakymais patvirtintos viešųjų pirkimų tvarkos. 

 

https://www.infolex.lt/ta/103651
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Audito ataskaitos „Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų 

ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto 

naudojimo, disponavimo jais 2021 metais 

pasirinktose srityse vertinimas“  

3 priedas 

Įstaigos, joms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė 

Eil. 

Nr. 

Įstaiga Rekomendacija Įstaigų vadovų numatytos 

rekomendacijų įgyvendinimo 

priemonės 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą 

data 

1. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Užtikrinti, kad savivaldybės įstaigų 

vadovai laiku deklaruotų privačius 

interesus teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Devynių Savivaldybės  įstaigų 

vadovų privačių interesų 

deklaracijos pateiktos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Įgyvendinta 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

2. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Užtikrinti, kad būtų paskirtas faktinis 

IS saugos įgaliotinis. 

Paskirtas KMSA faktinis saugos 

įgaliotinis. 

Įgyvendinta 2022-

03-14 

3. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Užtikrinti, kad kasmet būtų 

atliekamas IS rizikos vertinimas. 

IS saugos įgaliotinio kasmet  

atliekamas IS rizikos vertinimas. 

2022-12-31 

4. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Užtikrinti, kad būtų parengtas ir 

patvirtintas informacinių 

technologijų saugos atitikties 

vertinimo metu pastebėtų trūkumų 

šalinimo ar gautų rekomendacijų 

(nusipirkus paslaugą iš trečiųjų 

šalių) įgyvendinimo planas. 

Parengtas ir patvirtintas 

informacinių technologijų 

saugos atitikties vertinimo metu 

pastebėtų trūkumų šalinimo ar 

gautų rekomendacijų 

(nusipirkus paslaugą iš trečiųjų 

šalių) įgyvendinimo planas. 

Įgyvendinta 2022-

03-31 

5. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Užtikrinti, kad Klaipėdos miesto 

savivaldybės valdybos 1999-02-04 

sprendimas Nr. 42 (aktuali 2003-03-

28 sprendimo Nr. 1-131 redakcija) 

atitiktų kitus teisės aktus ir šių dienų 

aktualijas. 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

valdybos 1999-02-04 sprendimą 

Nr. 42 pripažinti netekusiu 

galios. 

Įgyvendinta 2022-

02-17 

6. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Ištaisyti gatvės apskaitos klaidas ar 

netikslumus. 

Ištaisyta kelio vertė apskaitoje. 2022-09-01 

7. Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

Ištaisyti  kelių ir gatvių duomenų 

netikslumus apskaitoje ir Vietinės 

reikšmės kelių sąraše. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-09-01 

8. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas atostogų 

kaupinių apskaitos klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 

9. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas finansavimo 

sumų skirstymo pagal šaltinius 

apskaitos klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 
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10. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas  finansavimo 

sumų skirstymo pagal panaudojimo 

paskirtį apskaitos klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 

11. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas finansavimo 

pajamų pagal šaltinius ir 

panaudojimo paskirtį apskaitos 

klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 

12. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas sąnaudų už 

komunalines paslaugas apskaitos 

klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 

13. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas PVM sąnaudų 

apskaitos klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 

14. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Ištaisyti nurodytas sąnaudų 

priskyrimo tinkamam pobūdžiui 

apskaitos klaidas. 

Ištaisytos klaidos ir neatitikimai. 2022-08-31 

15. VšĮ Klaipėdos 

psichikos 

sveikatos 

centras 

Atnaujinti apskaitos politiką pagal 

galiojančius teisės aktus. 

Atnaujinta apskaitos politika 

pagal galiojančius teisės aktus. 

2022-08-31 

16. BĮ Klaipėdos 

paplūdimiai 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-14 

17. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Berželis“ 

Atnaujinti (patikslinti) nurodyto 

darbuotojo pareigybės aprašymą. 

Atnaujintas (patikslintas) 

nurodyto darbuotojo 

pareigybės aprašymas. 

Įgyvendinta 2022-

06-30 

18. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Berželis“ 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-27 

19. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Obelėlė“ 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-30 

20. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Pakalnutė“ 

Atnaujinti (patikslinti) nurodytų 

darbuotojų pareigybės aprašymus. 

Atnaujinti (patikslinti) nurodytų 

darbuotojų pareigybės 

aprašymai. 

Įgyvendinta 2022-

06-14 

21. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Putinėlis“ 

Atnaujinti (patikslinti) nurodytų 

darbuotojų pareigybės aprašymus. 

Atnaujinti (patikslinti) nurodytų 

darbuotojų pareigybės 

aprašymai. 

2022-10-01 

22. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Putinėlis“ 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

2022-08-01 

23. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Svirpliukas“ 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-22 

24. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Žiburėlis“ 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-17 
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25. BĮ Klaipėdos 

lopšelis–

darželis 

„Žilvitis“ 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-22 

26. BĮ Klaipėdos 

Tauralaukio 

progimnazija 

Darbo apmokėjimo sistemoje 

numatyti materialinių pašalpų 

skyrimo tvarką. 

Darbo apmokėjimo sistemoje 

numatyta materialinių pašalpų 

skyrimo tvarka. 

Įgyvendinta 2022-

06-15 

27. BĮ Klaipėdos 

Tauralaukio 

progimnazija 

Atnaujinti (patikslinti) nurodyto 

darbuotojo pareigybės aprašymą. 

Atnaujintas (patikslintas) 

nurodyto darbuotojo 

pareigybės aprašymas. 

Įgyvendinta 2022-

06-15 

28. BĮ Klaipėdos 

Tauralaukio 

progimnazija 

Atnaujinti viešųjų pirkimų taisykles 

pagal galiojančias Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo  nuostatas bei 

atsižvelgiant į praktinį viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymą. 

Atnaujintos viešųjų pirkimų 

taisyklės. 

2022-08-30 

29. BĮ Klaipėdos 

Tauralaukio 

progimnazija 

CVP IS paskelbti visas sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

CVP IS paskelbtos nurodytos 

sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Įgyvendinta 2022-

06-23 


