Kelmės rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos
2013 metų veiklos ataskaitos
priedas
Rekome
ndacijos

eilės
numeri
s
1

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

Pastabos dėl
įgyvendinimo

2

3

4

5

5

Dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą
1

Uţtikrinti, kad planuojama imti 2,0684
mln. Lt. paskola būtų naudojama, kaip to
reikalauja teisės aktai

2

Patvirtinti SĮ Kelmės knygynas veiklos
strategiją

3 1.

4 2.

5 3.

6 4.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

SĮ Kelmės knygynas
Kelmės rajono
Iki 2013-05-01 pateikti veiklos strategiją
Iki 2013-06-01
savivaldybės
tvirtinti tarybai
administracija
Tytuvėnų seniūnija (informaciją pateikti iki liepos 31 d). Atsakingi I.Kairienė ir R.Čerkauskas
Nuostatus patvirtinti kiekvienai seniūnijai
Kelmės rajono
Paruošti atskirus nuostatus kiekvienai
Iki 2013-06-28
atskirai
savivaldybės
seniūnijai
administracija
Inicijuoti Kelmės rajono savivaldybės ir
Kelmės rajono
Bus patikslintas Kelmės rajono
2013-11-01
valstybės turto valdymo, naudojimo ir
savivaldybės
savivaldybės ir valstybės turto valdymo,
disponavimo juo tvarkos aprašo VIII
administracija
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos
skyriaus pakeitimą, vadovaujantis
aprašo VIII skyrius (Turto valdymo
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
skyrius)
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
nuostatomis
Ţemės sklypus suformuoti, uţregistruoti ir
Kelmės rajono
Patikslinus Kelmės rajono savivaldybės Nuolat
apskaityti savivaldybės administracijos
savivaldybės
ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir
apskaitoje
administracija
disponavimo juo tvarkos aprašo VIII
skyriaus nuostatas ţemės sklypai gauti
panaudos teise bus registruojami
savivaldybės administracijos apskaitoje
(Turto valdymo skyrius)
Imtis priemonių dėl lėšų, panaudotų ne
Kelmės rajono
Atlikti tarnybinį patikrinimą
Iki 2013-06-01

Įvykdyta

2013-05-29 sprendimas
Nr.T-159
Įvykdyta
2013-11-26 direktoriaus
įsakymas Nr.A-1122
Įvykdyta
2013-08-28 sprendimas
Nr.T-263

Vykdoma

2013-06-26 įsakymas

pagal paskirtį, grąţinimo į savivaldybės
biudţetą
7 5. Tytuvėnų seniūnijos darbo uţmokesčio
asignavimus
planuoti
vadovaujantis
Biudţeto sandaros įstatymu
8 6. Tytuvėnų seniūnijos apskaitą tvarkyti
vadovaujantis
Viešojo
sektoriaus
atskaitomybės
įstatymuSubjekto
principu.
9 7. Sudaryti tarpinius finansinės būklės
ataskaitų rinkinius ir paskelbti interneto
svetainėje,
vadovaujantis
Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu

savivaldybės
administracija
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Tytuvėnų seniūnija
Tytuvėnų seniūnija

Šis klausimas bus svarstomas,
planuojant lėšas 2014 metams,
įsisavinus diegiamą apskaitos sistemą.

Tytuvėnų seniūnija

Sudarys tarpinius finansinės būklės Nuolat
ataskaitų rinkinius ir paskelbs interneto
svetainėje,
vadovaujantis
Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
(Apskaitos skyrius)
Aiškinamasis raštas bus pateiktas.
Iki 2013-06-30
(Apskaitos skyrius)
Pastebėti paţeidimai Kelmės rajono
Iki 2013-06-30
savivaldybės kontrolės ir audito
ataskaitoje bus ištaisyti. (Apskaitos
skyrius)

Šis klausimas bus svarstomas,
planuojant lėšas 2014 metams,
įsisavinus diegiamą apskaitos sistemą.

10 8. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį
sudaryti vadovaujantis teisės aktais
11 9. Ilgalaikio turto apskaitą tvarkyti pagal
turto vienetus, pergrupuoti ilgalaikį turtą,
perţiūrėti nustatytus normatyvus ir
perskaičiuoti
nusidėvėjimo
sumą
vadovaujantis 12 VSAFAS

Tytuvėnų seniūnija

12 10. Inicijuoti, kad visas ilgalaikis turtas,
priklausantis savivaldybei, būtų perduotas
patikėjimo teise Tytuvėnų seniūnijai ir
įregistruotas Nekilnojamojo turto registre

Tytuvėnų seniūnija

Visas ilgalaikis turtas, priklausantis
savivaldybei, esantis Tytuvėnų
seniūnijoje, bus perduotas valdyti
patikėjimo teise ir įregistruotas
Nekilnojamojo turto registre.

13 11. Imtis priemonių, kad viešuosius pirkimus
vykdantys asmenys keltų kvalifikaciją
14 12. Inventorizaciją
atlikti
vadovaujantis
Inventorizacijos taisyklių nuostatomis

Tytuvėnų seniūnija

Bus keliama kvalifikacija

15

Nr.PA-201“Dėl
tarnybinės nuobaudos
skyrimo Romui
Čerkauskui“
Įgyvendinimo terminas
atidėtas

Tytuvėnų seniūnija

Tytuvėnų seniūnija

Įgyvendinimo terminas
atidėtas

Perduoti ir
įregistruoti iki
2013-09-01
Perduoti ir
įregistruoti iki
2013-12-30
Nuolat

Metinė inventorizacija bus atliekama
Nuolat
vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių
nuostatomis.
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla (informaciją pateikti iki liepos 1 d.) atsakingas A.Armalis
Imtis priemonių, kad Švietimo, kultūros
Administracijai
Nurodyti specialistui savarankiškai kelti
Nuolat
ir sporto skyriaus specialistas kuruojantis
kvalifikaciją

Įvykdyta

Aiškinamasis raštas
pateiktas
Pergrupuotas ilg. turtas
pagal turto vienetus,
perţiūrėti ilgalaikio turto
normatyvai ir
perskaičiuotos
nusidėvėjimo sumos nuo
2013 m. 07 mėn.
Pradėta įgyvendinti

Įgyvendinta
Atliekant metinę
inventorizaciją

Specialistas, kuriam
taikyta rekomendacija,

mokyklą ir tikrindamas, ar sudarytas
tarifikacijos sąrašas atitinka galiojančius
teisės aktus, keltų kvalifikaciją.
Patvirtinti Įstaigos struktūrą ir pareigybių
sąrašą, neviršijant nustatyto didţiausio
leistino pareigybių skaičiaus.
Sudaryti 2011/2012 metų Įstaigos
dokumentų registrus.

Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai
Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai
Patvirtinti
Vadovėlių
ir
mokymo Šaukėnų Vlado Pūtviopriemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, Putvinskio vidurinei
saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką. mokyklai
Apskaitos politiką patvirtinti, atsiţvelgiant Šaukėnų Vlado Pūtvioį Įstaigos ypatumus.
Putvinskio vidurinei
mokyklai

Patvirtinta 2013-05-14 įsakymu Nr.V45.

20

Aiškinamąjame rašte informaciją pateikti
vadovaujantis 6 VSAFAS nuostatomis.

Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai

Bus vadovaujamasi 6 VSAFAS
nuostatomis.

21

Biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinį
pateikti vadovaujantis Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu ir paskelbti jį
internetinėje svetainėje.

Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai

Bus skelbiama mokyklos internetiniame
tinklapyje.

22

Įstaigos
pedagoginių
darbuotojų
tarifikuojamas
valandas,
nustatyti
vadovaujantis ŠMM įsakymu.

Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai

23

Imtis priemonių dėl neteisėtai panaudotų
mokinio krepšelio lėšų grąţinimo į
valstybės biudţetą.

Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai

Įstaigos pedagoginių darbuotojų
tarifikuojamos valandos buvo ištaisytos
vadovaujantis ţodinėmis audito
rekomendacijomis nuo 2013 m.
pradţios.
A. Armalis sutinka graţinti į valstybės
biudţetą atlyginimo permoką sumoje
792,26 Lt,

16

17

18

19

Bus sudaryta.
Dokumentų registrai sudaryti
Patvirtinta 2013-05- 09 įsakymu Nr.V44.
Apskaitos politika bus perţiūrėta ir
patvirtinta, atsiţvelgiant į Įstaigos
ypatumus:

Įvykdyta

serga mokyklos kuravimas
perduotas kitam
specialistui
Įvykdyta

Atlikti iki 201305-31

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Atlikti iki 201305-31

Įvykdyta

2012 m.
finansinių
ataskaitų rinkinio
aiškinamasis
raštas bus
pataisytas ir
pateiktas iki
2013-05-31.
2012 m. biudţeto
vykdymo
ataskaitų rinkinys
bus pataisytas ir
paskelbtas
interneto
svetainėje iki
2013-05-31.
Nuolat

Įvykdyta

Atlikti per 8
mėnesius (201305 – 2013-12).

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

24

Sumokėti
ekonomikos
mokytojai
susidariusį darbo uţmokesčio skirtumą dėl
neteisingai nustatyto koeficijento.

25

Parengti, patvirtinti, paskelbti CVP IS ir Šaukėnų Vlado Pūtviosavo internetinėje svetainėje viešųjų Putvinskio vidurinei
pirkimų planą.
mokyklai
Paskelbti CVP IS ir Įstaigos tinklalapyje Šaukėnų Vlado Pūtvio- CVP IS yra paskelbtos, mokyklos
mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų Putvinskio vidurinei
tinklapyje bus tai padaryta.
taisykles.
mokyklai
Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai visų per Šaukėnų Vlado PūtvioBus atlikta.
kalendorinius metus atliktų maţos vertės Putvinskio vidurinei
Ataskaita Nr. BR-5 pateikta 2013-06-14
pirkimų ataskaitą (At-6 forma).
mokyklai
Patvirtinti Įstaigos pirkimų planavimo ir Šaukėnų Vlado PūtvioBus patvirtinta įsakymu.
iniciavimo tvarką.
Putvinskio vidurinei
2012-03-14 įsakymas Nr.V-128
mokyklai
Inventorizaciją
atlikti
vadovaujantis Šaukėnų Vlado PūtvioBus vadovaujamasi taisyklėmis.
Inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
Putvinskio vidurinei
mokyklai
VŠĮ Kelmės ligoninė (2013-10-30)
Inicijuoti Ligoninės įstatų pakeitimą,
Administracija
Įpareigoti VŠĮ Kelmės ligoninės
panaikinant šiuo metu galiojančių teisės
direktorių parengti pagal galiojančius
aktų nuostatų neatitikimus.
teisės aktus VŠĮ Kelmės ligoninės
įstatus.

26

27

28

29

30.

31.

Imtis priemonių, kad Ligoninės stebėtojų
taryba tinkamai vykdytų Savivaldybės
tarybos suteiktas teises ir pareigas.

Šaukėnų Vlado PūtvioPutvinskio vidurinei
mokyklai

A. Sutkienė – 1 244,00 Lt.
2013-05-30 direktoriaus įsakymas Nr.V51 „Dėl lėšų grąţinimo į valstybės
biudţetą“(2036,26 Lt)
Dalis darbo uţmokesčio skirtumo buvo
priskaičiuota 2013 m. sausio mėn., o
išmokėta vasario mėn. (58,28 Lt) Likęs
skirtumas bus išmokėtas su 2013 m.
geguţės mėn. priskaičiuotu darbo
uţmokesčiu (118,70 Lt).
2013-05-30 direktoriaus įsakymas Nr.V51 (118 70 Lt)
Bus atlikta.

Administracija

Teisės ir personalo skyriui parengti VŠĮ
Kelmės ligoninės stebėtojų tarybos
darbo reglamentą.

Atlikti iki 201306-15

Įvykdyta

Atlikti iki 201306-15

Įvykdyta

Atlikti iki 201305-31

Įvykdyta

Atlikti iki 201306-15

Įvykdyta

Atlikti iki 201305-31

Įvykdyta

Nuolat.

Vykdoma

2013-06-15

U\ţ rekomendacijų
įgyvendinimą atsakingi
direktorius ir vyr.
buhalterė
Tarybos 2013-08-28
sprendimu Nr. T-235
patvirtinti VšĮ Kelmės
ligoninės įstatai.
Tarybos 2012-12-18
sprendimu Nr. T-401
patvirtinti Stebėėtojų
tarybos nuostatai.

2013-08-31

32.

Inicijuoti Asmens sveikatos prieţiūros
viešųjų įstaigų išlaidų, skirtų darbo
uţmokesčiui
ir
medikamentams,
normatyvų nustatymą, vykdant asmens
sveikatos prieţiūros viešųjų įstaigų
steigėjo pareigą, įtvirtintą Sveikatos
prieţiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 5
punkte.

Administracija

Teikti tarybai svarstyti klausimą dėl
išlaidų normatyvo darbo uţmokesčiui ir
medikamentams nustatymo įgaliojimo
steigėjui.

2013-06-30

Tarybos 2013-08-28
sprendimu Nr. T-233
suteiktas įgaliojimas
išlaidų darbo uţmokesčiui
ir medikamentams
normatyvus tvirtinti
įstaigų administracijoms.

33.

Padidinti viešosios įstaigos Kelmės
ligoninė dalininko įnašą 399,0 tūkst. Lt.

Administracija

Apskaitos skyriui padidinti dalininko
įnašą 399,0 tūkst. Lt

2013-06-30

34.

Panaudos sutartį Ţemės skypui po Įstaigos
pastatais įregistuoti teisės aktų nustatyta
tvarka.
Paruoši Tarnybinių lengvųjų automobilių
įsigijimo,
nuomos
ir
naudojimo
savivaldybės įmonėse ir viešosiose
įstaigose taisykles.

Administracija

2013-06-30

2013-08-31

Įvykdyta

36.

Patvirtinti pareigų, į kurias darbuotojai
priimami konkurso būdu, sąrašą ir
kvalifikacinius reikalavimus.

Administracija
VŠĮ Kelmės

Turto valdymo ir Teisės ir personalo
skyriui panaudos sutartį ţemės sklypui
įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka
Turto valdymo ir Teisės ir personalo
skyriui paruošti tarnybinių lengvųjų
automobilių įsigijimo, nuomos ir
naudojimo savivaldybės įmonėse ir
viešosiose įstaigose taisykles.
Atsakinga
ligoninės
personalo
inspektorė N. Levickienė

Nebegalioja, 2013-12-19
1K-405 pasikeitus 12
VSAFAS nuostatoms (37
p.)
Įvykdyta

2013-08-15

Įvykdyta

37.

Parengti ir pateikti steigėjui tvirtinti
išlaidų sąmatą
Patvirtinti apskaitos registrų formą, turinį
ir skaičių
Uţtikrinti ekonomišką, aiškų, skaidrų ir
racionalų lėšų naudojimą, perţiūrėti ir
patobulinti darbo apmokėjimo tvarką,
išdėstant aiškią priedų ir priemokų
sistemą ir ją suderinti su Stebėtojų taryba.

VŠĮ Kelmės ligoninė

35.

38.
39.

Administracija

VŠĮ Kelmės ligoninė
VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga ligoninės ekonomistė K.
2013-06-28
Mockutė
Atsakinga ligoninės vyr. buhalterė J.
2013-07-31
Ramanauskaitė
Atsakinga ligoninės ekonomistė K. 2013-10-30
Mockutė
Darbo
uţmokesčio
tvarkai paruošti
reikalingas
ilgesnis terminas,
nes ši tvarka
derinama
su
stebėtojų, gydymo
ir
slaugos

Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta.

40.

Išanalizuoti darbuotojų darbų apimtis ir,
atsiţvelgiant į įstaigos gaunamas pajamas,
patvirtinti
Ligoninės
darbuotojų
pareigybių sąrašą

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga personalo
Levickienė

inspektorė

tarybomis.
N. 2013-06-28

41.

Išanalizuoti darbuotojų darbų apimtis ir,
atsiţvelgiant į įstaigos gaunamas pajamas,
patvirtinti
Ligoninės
darbuotojų
pareigybių sąrašą.
Kompiuterinę techniką sukomplektuoti
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga personalo
Levickienė

inspektorė

N. 2013-06-28

Kelmės ligoninės
pareigybių sąrašas
pateiktas Kelmės rajono
savivaldybės tarybai,
Kelmės rajono
savivaldybės taryba 201308-28 sprendimu Nr. T234 patvirtino pareigybių
sąrašą.
Įvykdyta

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga buhalterė I. Martinaitienė

Nuolat

Įvykdyta

43.

Apskaitą tvarkyti vadovaujantis Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga ligoninės vyr. buhalterė J. Nuolat
Ramanauskaitė

Įvykdyta

44.

Inventorizaciją
atlikti
vadovaujantis
Inventorizacijos taisyklių nuostatomis

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga ligoninės vyr. buhalterė J. Metų IV ketv.
Ramanauskaitė,
buhalterė
I.
Martinaitienė

45.

Siekiant tiksliau atspindėti finansinėse
ataskaitose ilgalaikį materialųjį turtą,
pergrupuoti įstaigos panaudos būdu
valdomų Pastatų ir statinių esminio
pagerinimo sąnaudas iš grupės Pastatai į
grupę Kitas ilgalaikis materialus turtas.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga ligoninės vyr. buhalterė J. 2013-05-31
Ramanauskaitė, vykdo buhalterė I.
Martinaitienė

46.

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis
kiekvienais metais parengti ir teikti
steigėjui finansų kontrolės būklės ataskaitą
Patobulinti vidaus kontrolės procedūrų
sistemą viešųjų pirkimų srityje.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakingas ligoninės direktorius, vykdo Kasmet iki kovo 1
vyr. buhalterė J. Ramanauskaitė
d.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Ligoninės direktorius

42.

47.

2013-06-30

Įvykdyta, Kelmės
ligoninės direktoriaus
2013-07-26 įsakymu Nr.
V-46 atlikta neeilinė
inventorizacija ilgalaikio
turto, inventoriaus ir
atsargų.
Įvykdyta

Įvykdyta
Buhalterinė programa
„AGNUM“ papildyta

48.

Pagal Vidaus kontrolės ir audito įstatymo 6
str. 2 d., įstaigose, kuriose patvirtintų etatų
(pareigybių) yra daugiau kaip 200, turi
būti įsteigta vidaus audito tarnyba.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Ligoninės direktorius

49.

Patikslinti darbo sutartis, kuriose yra
numatytas kelionės išlaidų kompensavimas
Neteisėtai išmokėtas sumas išieškoti iš
kaltų asmenų.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakinga personalo inspektorė
Levickienė
Atsakinga ligoninės vyr. buhalterė.

Vadovautis Lietuvos Respublikos darbo
kodekso
nuostatomis,
reglamentuojančiomis viršvalandinį darbą
ir paskirti atsakingus asmenis, sudarančius
darbo grafikus, kurie kontroliuotų, kad
nebūtų viršytas tam tikrai darbuotojų
kategorijai nustatytas darbo valandų
skaičius bei spręsti klausimą dėl
viršvalandinio darbo apmokėjimo.
Parengti ir patvirtinti asmeninių daiktų
laikymo ir įforminimo tvarką įstaigoje.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Atsakingi
darbuotojai,
sudarantys Nuolat
padalinių darbo grafikus bei grafikus
tvirtinantys administracijos darbuotojai.

VŠĮ Kelmės ligoninė

Ligoninės direktorius

53.

Įstaigos
veiklos
ataskaitą
internetiniame tinklapyje.

VŠĮ Kelmės ligoninė

54.

Pakeisti ar papildyti apskaitos politiką
atsiţvelgiant į konkrečias sąlygas, veiklos
pobūdį,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
buhalterinės
apskaitos
įstatymo reikalavimais.
Ataskaitų rinkinius paskelbti teisės aktų
numatyta tvarka.

50.

51.

52.

55.

56.

Nustatyti

ir

patvirtinti

skelbti

apskaitos

VŠĮ Kelmės ligoninė

2013-10-30

N. 2013-10-30
2013-06-30

2013-08-30

Atsakinga ligoninės vyr. buhalterė J. Metams
Ramanauskaitė, vykdo informacinių pasibaigus
technologijų specialistas A. Slavinskis.
Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla (iki 2013-12-31)
Kelmės „Aukuro“
Papildyta apskaitos politika.
2014-01-01
vidurinė mokykla

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla
Kelmės „Aukuro“

Bus paruoštas įsakymas, kuris įpareigos Nuolatinai
buhalterę ataskaitų rinkinius paskelbti
teisės aktų nustatyta tvarka.
Bus paruoštas įsakymas, nustatantis ir 2013-10-30

„Viešųjų pirkimų
moduliu“.
VšĮ Kelmės ligoninėje
įsteigta vidaus
medicininio audito
tarnyba, į kurios sudėtį
planuojama įtraukti
finansų specialistą.
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta

Asmeninių daiktų laikymo
tvarka darbo vietoje buvo
nustatyta VšĮ Kelmės
ligoninės direktoriaus
įsakymu Nr. V-57.
Įvykdyta

Bus įvykdyta 2014-01-01

Įvykdyta 2013-10-30
Įsakymu Nr. 157

dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo
tvarką

vidurinė mokykla

patvirtinantis apskaitos dokumentų ir
apskaitos registrų saugojimo tvarką.

Buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal
VSAFAS reikalavimus ir uţtikrinti
tinkamą finansinių ataskaitų sudarymą,
kurios informacija atskleistų ir parodytų
tikrą ir teisingą įstaigos finansinės būklės,
turto, įsipareigojimų ir veiklos rezultatų
būklę.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimą skaičiuoti
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Įsakymas dėl buhalterinės apskaitos Nuolatinai
tvarkymo pagal VSAFAS finansinių
ataskaitų sudarymą.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Atliekant inventorizaciją inventorizuoti
visą
Įstaigoje
esantį
turtą
ir
įsipareigojimus
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais
Viešuosius
pirkimus
vykdyti
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais
Įpareigoti vyr. buhalterę kelti kvalifikaciją
buhalterinės apskaitos srityje.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas bus 2013
m
II
skaičiuojamas vadovaujantis teisės aktų ketvirtis, sudarant
nuostatomis.
ataskaitas
Bus vykdoma pagal tvarką.
2013
m.
IV
ketvirtis

62.

Neteisėtai panaudotas lėšas grąţinti į
biudţetą.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

63.

Sudarant patalpų nuomos
sutartis
vadovautis
savivaldybės
tarybos
patvirtintu Turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos aprašu, paskirti
atsakingus asmenis dėl sutarčių vykdymo
kontrolės.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Įsakymu bus paskirtas uţ sutarčių
vykdymo kontrolę atsakingi asmenys ir
sudarant patalpų nuomos sutartį bus
vadovaujamasi savivaldybės tarybos
patvirtintu turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo tvarkos aprašu.

64.

Kreiptis į savivaldybės administracijos
direktorių su prašymu parengti rašytines
rekomendacijas, nuo kokių sprendimų
rengimo,
svarstymo
ar
priėmimo
mokyklos direktorius privalo nusišalinti

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Pateiktas prašymas.

65.

Įstaigos gautas pajamas uţ turto nuomą
naudoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Pajamos bus naudojamos teisės aktų
nustatyta tvarka.

57.

58.

59.

60.
61.

Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla
Kelmės „Aukuro“
vidurinė mokykla

Viešieji pirkimai bus vykdomi pagal Nuolatinai
teisės aktų reikalavimus
Vyr. buhalterė bus įpareigota kelti Per 2013 metus.
kvalifikaciją buhalterinės apskaitos
srityje.
Perskaičiuoti komandiruotės, išeitinės 2013-06-30
išmokos lėšas ir grąţinti į biudţetą.

patvirtinta dokumentų ir
apskaitos registrų
saugojimo tvarka.
Direktoriaus įsakymai
2013-09-05 Nr. 124;
2013-09-09 Nr. V-128;
2013-09-23 Nr. V-148.

Direktoriaus 2013-09-09
įsakymas Nr. V-130.
Bus vykdomas atliekant
metinę inventorizaciją.

Vykdoma

Direktoriaus įsakymas
2013-06-19 Nr. V-90,
paţymėjimai :907, 878
Direktoriaus 2013-06-19
įsakymu Nr. V-89 lėšos
grąţintos į biudţetą.
Nuo 2013-09-01 Nuo 2013-09-01 patalpų
sutartys
bus
nuomos sutartys
sudaromos pagal sudaromos vadovaujantis
tvarkos
aprašo
savivaldybės tarybos
reikalavimus.
patvirtintu turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo
tvarkos aprašu.
2013-06-15
Gautos rekomendacijos
pagal Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2013-07-17
įsakymą Nr. A-612.
Nuolat
Vykdoma

Dėl Kelmės rajono galimybės refinansuoti įsiskolinimus bankams (iki 2013-12-31)
Atlikti išsamią išlaidų maţinimo analizę,
Savivaldybės
Bus atlikta išsami analizė, įvertinimai ir 2013-12-31
įvertinti visas aplinkybes ir numatyti administracijos Finansų
numatytos priemonės
priemones (ilgalaikes ir trumpalaikes)
skyrius
tam, kad būtų subalansuotos Savivaldybės
Atsakingas
biudţeto pajamos ir išlaidos.
V. Metrikis.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Tytuvėnų vaikų lopšelis darželis (iki 2012-08-31)( atsakingas S.Michailovas ir V.Metrikis)
Pakartotinai-Parengti ir teisės aktų
Administracijai
Perţiūrėti ir papildyti 2012-12-18 Iki 2013-08-31
nustatyta tvarka patvirtinti procedūras,
tarybos sprendimą Nr. T-403 „Dėl
reglamentuojančias kainų uţ savivaldybės
maitinimo paslaugos kainos dydţio
švietimo įstaigų teikiamas atlygintinas
nustatymo“, numatant konkrečias kainų
maitinimo paslaugas nustatymą ir keitimą,
perţiūrėjimo procedūras. Atsakingas
kurios uţtikrintų periodinę maitinimo
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
kainų perţiūrą ir teisėtą savivaldybės
vedėjas S.Michailovas.
biudţeto lėšų panaudojimą.
Įvertinti
specialisto,
atsakingo
uţ
Administracijai
Atsakingas administracijos direktoriaus
Iki 2013-08-31
pateiktos rekomendacijos nevykdymą,
pavaduotojas V.Metrikis.
asmeninę atsakomybę.
Įvertinti Įstaigos vadovo asmeninę
Administracijai
Atsakingas administracijos direktoriaus
Iki 2013-08-31
atsakomybę organizuojant, vykdant ir
pavaduotojas V.Metrikis.
kontroliuojant vaikų maitinimą.
Paslaugų teikimo sutartį pasirašyti
Administracijai
Sutartis bus perţiūrėta ir pasirašyta Iki 2013-08-31
vadovaujantis teisės aktais.
vadovaujantis teisės aktais. Atsakingas
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas V.Metrikis
Apskaitos vadovą patvirtinti atsiţvelgiant
Tytuvėnų vaikų
Papildyti apskaitos vadovą, aprašant Iki 2014 m. sausio
į Įstaigos vykdomos veiklos ypatumus,
lopšeliui-darţeliui
maisto produktų apskaitą.
1 d.
vadovaujantis teisės aktais.
Uţ rekomendacijų įgyvendinimą
atsakingos pav. ūkiui R.Jasulaitienė ir
dietistė G.Rudzevičiūtė
Perspektyvinius valgiaraščius sudaryti
Tytuvėnų vaikų
Vadovaujantis
sveikatos
apsaugos Iki 2013 m.
vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro
lopšeliui-darţeliui
ministro įsakymu “Dėl maitinimo rugpjūčio 1 d.
įsakymo “Dėl maitinimo organizavimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo,
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų
mokyklose ir vaikų socialinės globos
socialinės globos įstaigose tvarkos
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” 44
aprašu” , bus sudaryti ir patvirtinti nauji
punktu.
perspektyviniai valgiaraščiai.
Technologines
korteles
paruošti
Tytuvėnų vaikų
Technologinės kortelės bus paruoštos Iki 2013 m.
vadovaujantis
Sveikatos
apsaugos
lopšeliui-darţeliui
vadovaujantis įsigyta knyga „Pavyzdinių rugpjūčio 1 d.

Įvykdyta

Vykdoma

Įvykdyta
Bus įvykdyta po
prokuratūros išvadų
Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

73.

74.

75.

76.

77.

71.

72

73.

74.

75.

ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20
dienų perspektyvinių valgiaraščių ir
patiekalų receptūrų rinkinys“.

ministerijos tinklalapyje pateiktomis
pavyzdinėmis
technologinėmis
kortelėmis, kuriose nurodytas maisto
produktų, iš kurių pagamintas patiekalas
kaloringumas ir maistinė vertė.
Maisto
produktus
nurašyti
pagal
patvirtintą atsargų nurašymo aktą.

Tytuvėnų vaikų
lopšeliui-darţeliui

Nemokamą maitinimą apskaityti kiekine
išraiška.

Tytuvėnų vaikų
lopšeliui-darţeliui

Imtis priemonių, kad maisto produktai,
naudojami patiekalų gamybai, būtų
nurašomi
neviršijant
technologinėse
kortelėse nurodyto kiekio.

Tytuvėnų vaikų
lopšeliui-darţeliui

Įvertinti Įstaigos dietisto, atsakingo uţ
vaikų maitinimo organizavimą, asmeninę
atsakomybę.
Įstaigos direktoriui kreiptis į savivaldybės
administracijos
direktorių
dėl
rekomendacijos, nuo kokių sprendimų
rengimo,svarstymo ar priėmimo jis
privalo nusišalinti, siekiant išvengti
viešųjų ir privačių interesų.

Tytuvėnų vaikų
lopšeliui-darţeliui

Vykdoma nuo
2013 m. birţelio
11 d.
Nemokamas
maitinimas
bus Bus vykdoma nuo
apskaitomas kiekine išraiška.
2013 m. rugpjūčio
30 d.
Po ţodinių audito rekomendacijų visi Įvykdyta
maisto produktai naudojami patiekalų
gamybai yra nurašomi neviršijant
technologinėse
kortelėse
nurodyto
kiekio.
Atlikti dietistės darbo vertinimą ir Iki 2013 m.
gebėjimą vykdyti pavestas funkcijas.
rugpjūčio 30 d.

Tytuvėnų vaikų
lopšeliui-darţeliui

Prašymas
pateiktas
savivaldybės Įvykdyta
administracijos direktoriui 2013-06-13.

Patikslinti įstaigos apskaitos politiką,
nustatyti reikšmingumo kriterijų (1.1, 1.2
d.).
Sukomplektuoti ir priskirti ilgalaikiam
materialiam turtui kompiuterius ir
monitorius (1.2 d.).
Bibliotekos ir knygų fondą priskirti
ilgalaikiam materialiam turtui (1.5 d.).
Į Privatizavimo fondą įtrauktą materialųjį
turtą perduoti privatizavimo fondui (1.5
d.).
Kultūros vertybių tvarkybos darbus
apskaityti kito ilgalaikio turto grupėje (1.5

Maisto produktai bus nurašomi pagal
atsargų nurašymo aktą.

Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras (2013-11-01)
Kraţių M.K.
Apskaitos politika bus pakeista
Sarbievijaus kultūros
vadovaujantis įstatymais.
centras
Kraţių M.K.
Bus atlikta
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Bus atlikta
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Bus atlikta
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Bus atlikta
Sarbievijaus kultūros

2014-01-31

Įvykdyta

2013-08-01

Įvykdyta

2013-08-01

Įvykdyta

2013-07-01

Perduotas privatizavimo
fondui pagal priėmimoperdavimo aktą Nr. 39.
Įvykdyta

2013-10-01

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

d.).
Perţiūrėti ir papildyti ilgalaikio turto
inventorines korteles (1.5 d.).
Atsargose apskaitytą ilgalaikį materialųjį
turtą priskirti ilgalaikio materialaus turto
grupei (1.5 d.).
Įstaigos atsargų savikainą formuoti
vadovaujantis VSAFAS reikalavimais
(1.6 d.).
Metinę
inventorizaciją
atlikti
vadovaujantis teisės aktais (1.6 d.).
Patikslinti įstaigos nuostatus, nurodant
veiklos sritis ir rūšis pagal Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių (2.2 d.).
Paruošti įstaigos grynųjų pinigų uţ
teikiamas paslaugas apskaitos tvarką (2.3
d.).
Uţtikrinti, kad visi darbo sutarčių
pakeitimai būtų daromi pagal Darbo
kodekso 99 str. bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003-04-24 nutarimu Nr.
503
patvirtintomis „Darbo sutarčių
registravimo taisyklėmis (2.4 d.)
Neteisėtai išmokėtas sumas grąţinti į
biudţetą (2.4 d.).

84.

Uţtikrinti, kad personalo valdymas būtų
vykdomas nepaţeidţiant Darbo kodekso ir
kitų darbo santykius reglamentuojančių
teisės aktų nuostatų (2.4 d.).

85.

Paruošti darbo uţmokesčio skaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos aprašą (2.4 d.).

86.

Kreiptis į Savivaldybės administracijos
direktorių su prašymu parengti rašytines
rekomendacijas, nuo kokių sprendimų
rengimo, svarstymo ar priėmimo įstaigos

centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras

Bus atlikta

2013-10-01

Įvykdyta

Bus atlikta

2013-08-01

Įvykdyta

Bus taikoma

Nuolat

Vykdoma

Metinė inventorizacija bus atliekama
įstatymų nustatyta tvarka

Nuolat

Vykdoma

Bus atlikta

2013-11-01

Įvykdyta

Bus atlikta

2013-07-01

Įvykdyta

Atlikta

2013-06-17

Įvykdyta

2013-08-30

Įvykdyta

Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras

Bus išskaityta iš kaltų asmenų

Bus vykdoma

Nuolat

Įvykdyta

Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras
Kraţių M.K.
Sarbievijaus kultūros
centras

Bus paruoša

2013-08-01

Įvykdyta

Bus įvykdyta

2013-06-27

Įvykdyta

direktorius privalo nusišalinti (4.1 d.).
87.

88.

89.

90.

91.

92.

Viešuosius pirkimus organizuoti ir
Kraţių M.K.
Bus vykdoma
Nuolat
Vykdoma
vykdyti
vadovaujantis teisės
aktų
Sarbievijaus kultūros
reikalavimais (4.2 d.).
centras
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų (informaciją pateikti iki 2013-10-31 )IrinaPetkevičienė
Patvirtinti
Savivaldybėje
remiamų
Savivaldybės
Bus patvirtintas savivaldybės remiamų
2013-09-30
prioritetinių sporto plėtros krypčių sąrašą.
administracija
prioritetinių sporto plėtros krypčių
Kelmės rajono
Sporto programai nustatytos paraiškų
sąrašas.
savivaldybės
pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarkos
Švietimo, kultūros ir
administracijos
aprašą, numatant paraiškų vertinimo
sporto skyrius
direktoriaus
kriterijus.
2013 m. birţelio 28 d.
įsakymu
Nr. A- 566;
Tarybos 2013-09-28
sprendimu Nr. T-246
papildyti šproto
organizacijų rėmimo
programos nuostatai.
Svarstyti
galimybę
asignavimus
maistpinigiams skirti ne sporto klubams,
kuriose didţiąją aktyviųjų sportininkų dalį
sudaro sporto mokyklos auklėtiniai, o
sporto mokyklai.
Patvirtinti
Projektų
dokumentacijos
rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašą.

Patvirtinti
aplinkosaugos
projektų
(priemonių) finansavimo tvarką, numatant
paraiškų teikimo, vertinimo, lėšų skyrimo
bei
naudojimo
tvarką,
kontrolės
procedūras.
Kasmet viešai internetiniame savivaldybės
tinklalapyje
ar
spaudoje
skelbti
informaciją apie galimybę teikti paraiškas
aplinkosaugos
projektų
(priemonių)
finansavimui iš Savivaldybės aplinkos

Savivaldybės
administracija
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Savivaldybės
administracija
Strateginio planavimo ir
projektų valdymo
skyrius
Savivaldybės
administracija

Bus parengtas tvarkos aprašas.

2013-09-30

Įvykdyta

Bus parengtas aprašas.

2013-10-31

Įvykdyta

Bus parengtas tvarkos aprašas su
kontrolės procedūromis.

2013-10-31
Patvirtinta tarybos 201309-27 sprendimu Nr. T293

Turto valdymo skyrius
Savivaldybės
administracija

Turto valdymo skyrius

Bus skelbiama informacija.

Kasmet

Vvykdoma

apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšų.
93.
Imtis priemonių uţtikrinti, kad būtų
Savivaldybės
Vadovautis priimtais savivaldybės
Nuolatos
Vykdoma
vykdoma LR biudţeto sandaros įstatymo
administracija
tarybos sprendimais.
nuostata,
reikalaujanti,
kad
esant
įsiskolinimams, pirmiausia turi būti
Finansų skyrius
naudojamos biudţetinių įstaigų pajamos.
94.
Uţtikrinti, kad savivaldybės biudţeto lėšų
Savivaldybės
Vadovautis LR biudţeto sandaros
Nuolatos
Neįgyvendinta
skyrimas
kitiems
subjektams
būtų
administracija
įstatymu.
vykdomas, vadovaujantis LR biudţeto
Finansų, Teisės ir
sandaros įstatymu.
personalo skyrius
95. 1. Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka
Savivaldybės
Bus parengtas tvarkos aprašas.
2013-10-31
Įvykdyta
patvirtinti procedūras, reglamentuojančios
administracija
kainų uţ savivaldybės švietimo įstaigų
teikiamas
atlygintinas
maitinimo
Turto valdymo ir
paslaugas nustatymą ir keitimą, kurios
Švietimo, kultūros ir
uţtikrintų periodinę maitinimo kainų
sporto skyrius
perţiūrą ir teisėtą savivaldybės biudţeto
lėšų panaudojimą.
97. 1. Patvirtinti valstybinės ţemės nuomos
Savivaldybės
Patikslintas tvarkos aprašas.
2013-10-31
2013-09-27 tarybos
mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos
administracija
sprendimas Nr.T-283
aprašą, nustatyti lengvatų suteikimo
Finansų skyrius
kriterijus.
98. 1. Rekomendacija kreiptis į sistemos
Savivaldybės
Bus kreiptasi į sistemos administratorių.
2013-10-31
Kreipėsi
administratorių dėl MASIS pakeitimo dėl
administracija
palūkanų skaičiavimo.
Finansų skyrius
99.
Reglamentuoti priedų skyrimo tvarką,
Savivaldybės
Bus parengta tvarka dėl priedų.
2013-10-31
Įvykdyta
nustatant, kas gali būti vertinama kaip
administracija
sudėtingas darbas ir (ar) kas yra svarbi
uţduotis, kas vertinama, kaip aukšta
Teisės ir personalo
kvalifikacija.
skyrius
Dėl 2012 m. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos audito (iki 2013-10-30)
100.
Parduodamą turtą pergrupuoti į atsargas
Biudţetinių įstaigų
Bus atlikta
Iki 2013-07-01
Įvykdyta
pagal teisės aktų reikalavimus.
apskaitos skyrius
Atsakinga
G.Narkienė
101.
Įtraukti
į
Savivaldybės
apskaitą
Turto skyrius ir
Bus parengta valstybinės ţemės sklypų
Iki 2013-10-01
Įvykdyta
valstybinės ţemės sklypus, gautus pagal
Apskaitos skyrius
gautų pagal panaudą perėmimo ir
Atsakinga
panaudą iš Nacionalinės ţemės tarnybos
apskaitos tvarka ir ţemės sklypai įtraukti
A.Kučinskienė
prie Ţemės ūkio ministerijos.
į savivaldybės administracijos apskaitą.
102.
Kultūros vertybes įvertinti pagal viešojo
Biudţetinių įstaigų
Bus vykdoma
Nuolatos
Įvykdyta

103.

104

105

106

107

108

109

sektoriaus ir finansinės atskaitomybės
standartus.

apskaitos skyrius

Perţiūrėti nebaigtos statybos objektus ir,
įvertinus
priėmimo
naudoti
faktą,
pergrupuoti į kitas turto grupes.

Apskaitos skyrius,
Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius.

Bus perţiūrėti nebaigtos statybos
objektai ir visiškai uţbaigti ilgalaikio
turto statybos ar rekonstravimo darbai
bus pergrupuoti į kitas turto grupes.
Apie nebaigtos statybos objektų
perţiūrėjimą bus informuoti atsakingi
darbuotojai.
Savivaldybės administracijos finansinis auditas (iki 2013 -12-31)
Imtis
priemonių
dėl
buhalterinės
Administracijai
Dirbama su apskaitos sistema „Nevda“.
apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS ir
Biudţeto įvykdymo ataskaita Forma 2
uţtikrinti tinkamą bei savalaikį finansinių
suformuojama. Finansinės ataskaitos
ataskaitų sudarymą. Uţtikrinti, kad
šiuo metu neturime galimybės patikrinti,
savivaldybės administracijoje apskaita
nes nesutvarkyti likučiai metų pradţiai
būtų tvarkoma, vadovaujantis VSAFAS.
Uţtikrinti,
kad
savivaldybės
Administracijai
Siekiant išsiaiškinti visus šios situacijos
administracijos ir seniūnijų apskaita būtų
aspektus., apie šios rekomendacijos
tvarkoma,
vadovaujantis
subjekto
vykdymą pranešime iki šių metų
principu.
rugpjūčio 26 d. atskiru raštu.
Imtis priemonių įvertinti Savivaldybės
Administracijai
Apskaitos skyriaus vedėjos atsakomybė,
administracijos vyriausiojo buhalterio
tvarkant ir organizuojant savivaldybės
(apskaitos skyriaus vedėjos) atsakomybę,
administracijos buhalterinę apskaitą bus
tvarkant ir organizuojant savivaldybės
įvertinta
administracijos buhalterinę apskaitą.
Nustatyti procedūras, kaip informacija
Administracijai
Bus parengtas pirminių dokumentų
turi būti pateikiama Apskaitos skyriui, kad
teikimo grafikas
ūkiniai įvykiai teisingai ir laiku būtų
uţregistruoti apskaitoje ir informacija
atskleista aiškinamajame rašte.
Parengti nebaigtos statybos objektų
Administracijai
Bus parengtas nebaigtos statybos
sąrašą, nurodant prieţastis, trukdančias
sąrašas, nurodant prieţastis, trukdančias
turtą perkelti į Ilgalaikio turto grupes.
turtą perkelti į Ilgalaikio turto grupes.
Pergrupuoti nebaigtos statybos objektus į
Nebaigti statybos objektai, pagal
Ilgalaikio turto grupes.
pateiktus dokumentus, įrodančius, kad
objektas uţbaigtas pergrupuojami į
Ilgalaikio turto grupes
Nebaigtą statybą, tame tarpe ir techninę
Administracijai
dokumentaciją, apskaityti teisės aktų

Atsakinga
G.Narkienė
Iki 2013-09-30 uţ
šių metų trečią
ketvirtį, nuolatos
Atsakingas
A.Kazlauskas

Vykdoma

Nuolat

Vykdoma

Bus vykdoma

Iki 2013-09-15

Apsvarstytas
administracijos vadovų,
dalyvaujant Apskaitos
skyriaus darbuotojams

Iki 2013-11-15

Paruoštas Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2013-11-14
įsakymas Nr. A-1062
Vykdoma

Iki 2013-09-15

Nuolat

Vykdoma

110
111

112

nustatyta tvarka.
Imtis
priemonių
tinkamam
turto
nusidėvėjimui skaičiuoti.
Vadovaujantis
18-ojo
VSAFAS
nuostatomis,
nustatyti
vertinimo
procedūras dėl savivaldybės teisinių
prievolių, atsiradusių dėl buvusių įvykių,
kad būtų atskleista visa informacija apie
savivaldybės finansinę būklę.

Papildyti finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamąjį raštą.

Administracijai

Nuolat

Administracijai

Bus parengta tvarka dėl informacijos
pateikimo Apskaitos skyriui apie
savivaldybės teisinių prievolių
atsiradusių dėl buvusių įvykių

Administracijai

Finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamasis raštas bus papildytas

Iki 2013-12-15

Iki 2013-09-30

113

114

115

Informuoti Centralizuotą savivaldybės
Administracijai
vidaus audito skyrių apie inventorizacijos
atlikimo trūkumus, kad ji, atlikdama savo
funkcijas,
įvertintų
savivaldybės
administracijos ir tuo pačiu biudţetinių
įstaigų vidaus kontrolės trūkumus
atliekant metines inventorizacijas ir teiktų
rekomendacijas dėl jų veiklos bei
kontrolės tobulinimo.
Uţtikrinti ir kontroliuoti, kad būtų
Administracijai
Bus atliekama metinės inventorizacijos
Iki 2014-01-30
inventorizuojamas visas turtas bei
metu
įsipareigojimai
ir
inventorizacija
atliekama pagal Taisyklių reikalavimus.
Uţtikrinti administracijos buhalterinę
Administracijai
Siųsti į kvalifikacijos kėlimo kursus
Nuolat
apskaitą
tvarkančių
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo galimybes.
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ( iki 2013-11-30)

Vykdoma
Parengtas Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2013-12-18
įsakymas Nr. A-1241
„Dėl pavyzdinės
atidėjinių pagal jų
naudojimo laiką ir paskirtį
formos patvirtinimo ir
informacijos pateikimo
atidėjiniams sudaryti“
Aiškinamasis raštas
papildytas (Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos 2013-0930 raštas Nr. (7.17) S3268 „Dėl informacijos
apie rekomendacijos
vykdymą“)
Informuotas elektroniniu
paštu 2013 08 05

Vykdoma

Vykdoma
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117

118

119
120

Nustatyti Savivaldybės biudţetinių įstaigų
finansinių ataskaitų rinkinių teikimo
Savivaldybės tarybai tvirtinti tvarką .
Nustatyti Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio teikimo
Savivaldybės tarybai tvirtinti tvarką
Savivaldybės biudţetinių įstaigų 2012
metų finansinių ataskaitų rinkinius teikti
tvirtinti Savivaldybės tarybai
Finansinių ataskaitų aiškinamąjį sudaryti
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis
Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis,
ištaisyti klaidas Konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje

Finansų skyrius

Bus patikslintas Savivaldybės tarybos
veiklos reglamentas

2013-11-30

Finansų skyrius

Bus patikslintas Savivaldybės tarybos
veiklos reglamentas

2013-11-30

Finansų skyrius

Bus pateikta tvirtinti Savivaldybės
tarybai

2013-09-30

Finansų skyrius

Aiškinamasis raštas bus papildytas

2013-09-30

Finansų skyrius

Bus atsiţvelgta, sudarant 2013 metų
finansinių ataskaitų rinkinį

2014 m.
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