
2009-09-03 IŠVADOS Nr. 2-49   1 PRIEDAS 

 

ANKSTESNIAIS LAIKOTARPIAIS TEIKTŲ  

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO APŽVALGA 

IR 

IŠVADOS DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO 2008 M. ATASKAITOS VT-02 METINĖ IR  

VALSTYBĖS TURTO 2008 M. ATASKAITOS VT-01 METINĖ  

REKOMENDACIJOS 
  

 I. Ankstesniais laikotarpiais teiktų rekomendacijų apžvalga 

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visada laikomasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 

straipsnio 9 punkto 8 dalies reikalavimo, kad savivaldybės  administracijos direktorius, audituotų  

subjektų  vadovai  per  savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą privalo ištaisyti audito metu  

nustatytus  jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės 

kontrolieriui. Dėl šios priežasties klaidos kartojasi. 

Asignavimų valdytojai, išskyrus Administraciją, rekomendacijas įgyvendino arba iš 

dalies įgyvendino ir pateikė informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą. Pasitaikė atvejų kai 

pateikta informacija buvo neišsami.  

Administracijai ankstesniais laikotarpiais teiktos rekomendacijos neįgyvendintos arba 

nepateikta informacija apie jų įgyvendinimą:  

* Savivaldybės apskaitos politikoje nustatyti bendras gyvenamųjų patalpų apskaitos 

taisykles (suvienodinti gyvenamųjų patalpų apskaitą), nustatyti bendrą inventorinių numerių 

suteikimo tvarką. Spręsti tiltų, pralaidų, melioracijos įrenginių buhalterinės apskaitos klausimą, nes  

kiekvienas ilgalaikio turto objektas turi turėti individualų inventorinį numerį; 

* Kaupti informaciją apie Savivaldybės valstybės tarnautojų mokymo plano vykdymą; 

* Savivaldybėje sukurti ir aprašyti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias teisės 

aktais nustatytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų ir nusidėvėjimo skaičiavimo 

tvarkos laikymąsi pas visus asignavimų valdytojus; 

* Kaupti informaciją apie priklausančio registruoti turto (nekilnojamo turto ir žemės 

sklypų) įregistravimo viešajame registre būklę; 

* Surinkti dokumentus įrodančius Savivaldybės nuosavybės teisę į akcijas ir įnašus 

viešosiose įstaigose, duomenis nuolat atnaujinti; 

* Administracijos buhalterinėje apskaitoje tvarkyti finansinio turto (akcijų, įnašų į 

viešųjų įstaigų kapitalą) apskaitą, turtą atspindėti balanse ; 

* Rengti aiškinamąjį raštą dėl Turto ataskaitų. Parengti ir patvirtinti Ataskaitų apie 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą 

rengimo tvarką; 
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* Užtikrinti, kad Ekonomikos skyrius vykdytų nuostatuose numatytą funkciją 

„vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, taip pat valdomo patikėjimo ar panaudos 

teisėmis turto faktinę apskaitą“. 

* Rengti Savivaldybės suvestinį balansą su turtu ir nuosavybe ir kita. 

 Neįgyvendinus rekomendacijų problemos išlieka, klaidos kasmet kartojasi. 

 II. Rekomendacijos Administracijos direktoriui 

 1. Pakartotinai. Administracijos buhalterinėje apskaitoje tvarkyti viso Savivaldybės 

finansinio turto (akcijų, įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą) apskaitą. Turtą atspindėti balanse. 

 2. Pakartotinai. Surinkti visus dokumentus, įrodančius Savivaldybės nuosavybės teisę 

į akcijas ir įnašus viešosiose įstaigose, duomenis nuolat atnaujinti. 

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“. 

Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2009-11-24. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

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

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                 Vida Marta Kruopienė 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                   Marija Pasiaurienė 

 

 

 

 

 

 


