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REKOMENDACIJOS 

 

Savivaldybės kontrolieriaus 2009-09-03 Išvadoje dėl Kauno rajono savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metų ataskaitos Nr. 2-49, 

Administracijai buvo pateiktos rekomendacijos. Pateikiame informaciją apie rekomendacijų 

įgyvendinimą.  

 
SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2009-09-03 IŠVADOJE NR. 2-49 

TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

Eil. 

Nr. 

Rekomendacija 2009 metais priimtos 

priemonės, įgyvendinant bei 

siekiant įgyvendinti pateiktas 

rekomendacijas 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo vertinimas 

1 Pakartotinai. Administracijos 

buhalterinėje apskaitoje tvarkyti viso 

Savivaldybės finansinio turto (akcijų, 

įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą) 

apskaitą. Finansinio turto pokyčius 

atspindėti apskaitoje. Turtą atspindėti 

balanse. 

Dalis finansinio užpajamuota Rekomendacija 

įgyvendinta ne pilnai: 

dalis finansinio turto 

apskaitoje neatspindėta 

2 Pakartotinai. Surinkti visus 

dokumentus, įrodančius 

Savivaldybės nuosavybės teisę į 

akcijas ir įnašus viešosiose įstaigose, 

duomenis nuolat atnaujinti. 

Dalis turto dokumentų pateikta Rekomendacija 

įgyvendinta ne pilnai 

3 Pakartotinai. Užtikrinti, kad 

Ekonomikos skyrius vykdytų 

nuostatuose numatytą funkciją 

„vykdyti Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio, taip pat valdomo 

patikėjimo ar panaudos teisėmis turto 

faktinę apskaitą“. 

Ekonomikos skyriuje nėra 

sukaupta visa informacija apie 

Savivaldybės turtą, jo būklę. 

Rekomendacija 

neįgyvendinta 

 

Rekomendacijos   

Administracijos direktoriui  

 

1. Nustatyti konkretaus Administracijos struktūrinio padalinio nuostatuose funkciją - rengti 

Ataskaitą. 

2. Reglamentuoti Savivaldybės tarybai teikiamos Ataskaitos sudėtį ir jos rengimo tvarką. 
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3. Spręsti klausimą dėl 60,4 tūkst. Lt debetinio ir 60,4 tūkst. Lt bei 472,8 tūkst. Lt kreditinio 

įsiskolinimo tolesnio fiksavimo apskaitoje. 

4. Visą valstybės turtą (pastatus, transporto priemones, kompiuterinę techniką, vamzdynus, 

hidrotechninius statinius, žemę ir kita), kuris perduotas Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise ir šiuo metu apskaitomas Savivaldybės įstaigų ar Administracijos padalinių 

balansuose,  perduoti į Administracijos balansą. 

5. Spręsti klausimą dėl vietinės reikšmės kelių ir kito turto pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo nuostatas priskirtino savivaldybių 

nuosavybėn ir kurie apskaitomi kaip valstybės pripažinimo Savivaldybės turtu. 

6. Spręsti Savivaldybės poreikiams nenaudojamo turto (pastatų, negyvenamųjų ir 

gyvenamųjų patalpų) panaudojimo klausimą. 

7. Siekiant užtikrinti savalaikį Tarybos sprendimų „Dėl sklypų pripažinimo būtinais 

visuomenės poreikiams, jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ vykdymą, nustatyti 

kiekvieno sprendimo įvykdymo terminą. 

 

 

Čekiškės senelių namų direktoriui 

Netekusius tikslinės paskirties asignavimus 18,3 tūkst. Lt pervesti į Savivaldybės biudžetą. 

 

Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2010-08-15. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant priežastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                  Vida Marta Kruopienė 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja                                                               Marija Pasiaurienė 

 


