Kelmės rajono SKAT 2016 metų veiklos ataskaitos priedas
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
2016 metais atliktų audito rekomendacijų įgyvendinimas
Rekomendac
ijos

eilės
numeris
1
1

2

3

4

5

6

7

Subjektas,
Veiksmas/Priemonės/
Rekomendacijos Pastabos dėl įgyvendinimo
kuriam
Komentarai*
įgyvendinimo
suteikta
terminas
rekomendacija
(data)*
2
3
4
5
5
BĮ Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Patikslinti
sveikatos
priežiūros
Savivaldybės
Sveikatos
priežiūros
paslaugų
Patvirtinta tarybos 2016paslaugų organizavimo tvarką ugdymo
taryba
organizavimo
tvarka
ugdymo
Iki 2016 m.
05-26 sprendimu Nr. Tįstaigose.
įstaigose bus tikslinama.
birželio 1 d.
179.
Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 Kelmės rajono 50
procentų
perkančiosios
Vykdoma
procentų perkančiosios organizacijos
savivaldybės
organizacijos
viešųjų
pirkimų
Nuolat
viešųjų pirkimų bendrosios vertės
visuomenės
bendrosios vertės pirkimų bus
pirkimų būtų vykdoma elektroninėmis sveikatos biuras vykdoma
elektroninėmis
priemonėmis
priemonėmis.
BĮ Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras (informaciją pateikti iki 2016-09-30)
Patikslinti rajono mokinių vežiojimo
Savivaldybės
Įvykdyta
Bus keičiamas ugdytinių
2016-08-30
organizavimo ir jų kelionės išlaidų administracija pavežėjimas. Rašytas raštas dėl
kompensavimo tvarką.
autobusiuko skyrimo centrui.
Teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti Šedbarų pradinė Sutartys bus sudarytos pagal viešųjų
2016-02-01 –
Įvykdyta
prekių bei paslaugų pirkimo sutartis,
mokyklapirkimų taisykles. Dokumentai susiję
2016-09-30
kurios sudarytos neatlikus viešųjų daugiafunkcis su viešaisiais pirkimais bus
pirkimų procedūrų ir neatitinka VPĮ 18
centras
talpinami CVP IS sistemoje.
straipsnio nuostatų.
Patvirtinti procedūrų tvarkos aprašą
Kučinskienė
2016-04-30
Įvykdyta
dėl išlaidų kompensavimo turto,
perduoto pagal panaudą.
SĮ Kelmės knygynas
SĮ Kelmės knygynas nustatyti ir teikti
Savivaldybės
Bus paruošta ir teikiama tarybai
2016-06-30
2016-05-02 Nr. A-446
tvirtinti tarybai konkrečius veiklos administracija
vertinimo rodiklius.
(Kučinskienė)
BĮ Kelmės rajono Šaukėnų kultūros ir amatų centras (informaciją pateikti iki 2016-09-30)
Atsižvelgiant į audito metu nustatytus
Savivaldybės
Atleista iš darbo
Bus vykdoma
2016-06-31
dalykus, Įvertinti BĮ Kelmės rajono
merui
Rekomendacija
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Šaukėnų kultūros ir amatų centro
direktorės tinkamumą eiti pareigas.
Sudaryti meno darbuotojų atestavimo
komisiją ir Kultūros ministerijos
nustatyta tvarka vykdyti jų atestaciją
Nustatyti kultūros įstaigų vadovų
konkrečius
veiklos
vertinimo
kriterijus.
Paruošti priemonių planą kultūros
įstaigų veiklos priežiūros ir kontrolės
efektyvumui padidinti.
Patikslinti BĮ Kelmės rajono Šaukėnų
kultūros ir amatų centro direktoriaus
pareiginius nuostatus.
Įvertinti Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus ir Biudžetinių įstaigų
apskaitos skyriaus specialistų veiklą,
vykdant skyrių nuostatuose numatytas
funkcijas.
Rengti ir direktoriaus įsakymu
patvirtinti metinius įstaigos veiklos
planus, atsižvelgiant į numatomus
skirti
asignavimus,
patvirtintus
metinius planus skelbiant interneto
puslapyje.
Peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti
vyriausiojo
etninės
kultūros
specialisto,
tradicinių
amatų
koordinatoriaus pareigybių aprašymus,
kuriose būtų nustatytos konkrečios
funkcijos, uždaviniai bei supažindinti
darbuotojai pasirašytinai.
Sukurti įstaigoje tinkamą vidaus
kontrolės sistemą, kuri užtikrintų
efektyvią ūkinę ir finansinę veiklą.
Peržiūrėti Finansų kontrolės taisykles
ir tinkamai paskirstyti funkcijas.
Parengti Viešųjų pirkimų taisykles,
numatyti visas planavimo procedūras

Tarybai

Bus vykdoma

2016-12-01

Patvirtinta 2016-06-30 Nr.
T-211, 212.

Tarybai

Bus vykdoma

2016-04-10

Įvykdyta

Tarybai

Bus vykdoma

2016-05-31

Įvykdyta

Savivaldybės
administracija

Bus vykdoma

2016-05-31

Įvykdyta

Savivaldybės
administracija

Bus vykdoma

2016-05-31

Įvykdyta (2016-06-22)

Šaukėnų
kultūros ir
amatų centras

Bus vykdoma

2016-05-30 ir
nuolat

Įvykdyta

Šaukėnų
kultūros ir
amatų centras

Bus vykdoma

2016-05-30

Įvykdyta

Šaukėnų
kultūros ir
amatų centras

Bus vykdoma

2016-05-30

Vykdoma

Šaukėnų
kultūros ir

Bus vykdoma

2016-05-30

Įvykdyta
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ir už jų vykdymą atsakingus
taisykles paskelbti CVP IS.
Prekes
ir
paslaugas
vadovaujantis LR viešųjų
įstatymo ir pasitvirtintų
nuostatomis, atliekant visas
procedūras.

asmenis,

amatų centras

pirkti,
pirkimų
taisyklių
pirkimo

Šaukėnų
kultūros ir
amatų centras

Bus vykdoma

2016-05-30 ir
nuolat

Vykdoma

Šaukėnų
kultūros ir
amatų centras

Bus vykdoma

2016-05-30 ir
nuolat

Įvykdyta

Užtikrinti
tinkamą
dokumentų
valdymą,
paskirti
už
veiklos
dokumentų registravimą, tvarkymą,
apskaitą, saugojimą ir naikinimą
atsakingus asmenis.
Teisės aktų nustatyta tvarka kas
ketvirtį atlikti bilietų inventorizaciją.

Šaukėnų
Bus vykdoma
2016-05-30
kultūros ir
amatų centras
BĮ Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla (informaciją pateikti iki 2016-12-31)
Imtis priemonių dėl apšvietimo Savivaldybės
Bus vykdoma
2016-12-31
funkcijos
perdavimo
Tytuvėnų administracijai
apylinkių seniūnijai. Taip pat spręsti
klausimą dėl atskirų įvadų įvedimo.
Imtis priemonių dėl maitinimo patalpų Savivaldybės
Bus vykdoma
2017-12-31
perdavimo Mockaičių pagrindinei administracijai
mokyklai.
2016-04-15 įstaigos
Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo Mockaičių
Bus vykdoma
direktoriaus
verčių skaičiavimą.
pagrindinei
įsakymu Nr. V-20
mokyklai
paskirtas atsakingas
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Užtikrinti, kad 50 proc. pirkimų bus Mockaičių
vykdoma CVP IS priemonėmis.
pagrindinei
mokyklai
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Atlikti pilną turto inventorizaciją, Kelmės rajono
sutikrinant, ar apskaitoje įrašyti visi savivaldybės
seniūnijai priklausantys ir perduoti turto administracijos
vienetai.
Kelmės seniūnija

Pradėta įgyvendinta, bet
dar nepabaigta
Nesuėjęs įgyvendinimo
terminas
Įvykdyta

asmuo už pirkimo
verčių skaičiavimą.
Nuolat

Vykdoma

Iki 2016-12-31

Vykdoma

Atsakingas asmuo dalyvaus VPT
organizuojamuose mokymuose.
Pirkimai bus vykdomi CVP IS
priemonėmis.
Kelmės seniūnija (informaciją pateikti iki 2016-12-31)
Atliekant 2016 metų metinę
inventorizaciją

Vykdoma
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Imtis priemonių dėl turto perdavimo
(turtui, kuris yra apskaitomas arba
valdomas seniūnijos, tačiau neperduotas
jokia teise, pvz., Draugystės parkas,
tinklinio aikštelė irk t.)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos
Turto valdymo
skyrius, Kelmės
seniūnija
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Patikslinti ilgalaikio materialaus turto –
gatvių- korteles, duomenis Ilgalaikio turto
apskaitos kortelėse susieti su techninės
inventorizacijos metu priskirtais gatvių
numeriais, ilgalaikio turto apskaitos
kortelėse įrašyti pagrindinius duomenis
apie kelio dangą, ilgį, plotį, kategoriją,
priklausinius.

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracijos
Kelmės seniūnija,
Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius,
Apskaitos skyrius
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Įsakymu
paskirti
organizatorių.

viešųjų

Visas ilgalaikis turtas, priklausantis
savivaldybei, esantis Kelmės seniūnijoje,
bus perduotas valdyti patikėjimo teise
seniūnijai ir įregistruotas Nekilnojamojo
turto registre, atsižvelgiant į turimas
lėšas palaipsniui.
Ilgalaikio turto vienetai: “Draugystės
parkas“; „Lauko teniso“ aikštelė“ bus Nuolat
perduoti ir įregistruoti Nekilnojamo
turto registre iki 2016-12-31
Iki 2016-12-31
Kelmės
rajono
savivaldybės Iki 2017-04-30
administracijos
Kelmės
seniūnijai,
Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir
statybos skyriui pateikus informaciją
Apskaitos skyriui, Apskaitos skyrius
patikslins ilgalaikio turto kortelių
duomenis.

Įvykdyta

Tytuvėnų gimnazija (info pateikti iki 2016-10-30)
Savivaldybės
Bus patikslinta
administracijai

2016-11-01

Įvykdyta

Savivaldybės
administracijai

2016-12-31

Įvykdyta

Vykdančiam viešuosius pirkimus asmeniui
tobulinti kvalifikaciją viešųjų pirkimų
srityje.

Patikslinti
mokyklinių
autobusų
naudojimo ir nuomos tvarkos aprašą.

29

Patikslinti
ir
teikti
tvirtinti
savivaldybės tarybai savivaldybės
nekilnojamojo turto nuomos tvarkos
aprašą, reglamentuojant trumpalaikės
nuomos
trukmę,
nustatant
komunalinių išlaidų kompensavimą,
Nebaigtos
statybos
sąskaitoje

30

Nesuėjęs įgyvendinimo
terminas

Paskirtas
direktoriaus
įsakymu Nr. A513.
2016-12-31

pirkimų

28

Vykdoma

Tytuvėnų

Bus patikslinta

Įvykdys.

2016-06-30

Įvykdyta

apskaitomus užbaigtus Infrastruktūros
statinius perkelti į Infrastruktūros turto
grupę
Teisės
aktų
nustatyta
tvarka
įregistruoti
sporto
aikštyno
rekonstrukciją.
Suformuoti ir teisės aktų nustatyta
tvarka įregistruoti žemės sklypą, esantį
po Pagryžuvio skyriaus pastatais.

gimnazija
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Patikėjimo
teise
valdomą
Savivaldybės turtą, nenaudojamą
įstaigos
reikmėms,
nuomoti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymais bei savivaldybės tarybos
sprendimais nustatyta tvarka – kreiptis
į tarybą dėl leidimo išnuomoti turtą,
nuompinigių dydžio nustatymo

Tytuvėnų
gimnazija
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Sudarytas viešųjų pirkimų sutartis
paskelbti CVP IS

Tytuvėnų
gimnazija
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Patikslinti gimnazijos Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisykles.

Tytuvėnų
gimnazija
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Tytuvėnų
gimnazija

Įvykdys

2016-09-20

Įvykdyta

Tytuvėnų
gimnazija

Direktorė, gavusi administracijos
direktoriaus įgaliojimą, pagal
nustatytą tvarką atliks kadastrinius
matavimus žemės sklypui, esančiam
po Pagryžuvio ikimokykliniopradinio ugdymo skyriaus pastatais,
suformuos ir teisės aktų nustatyta
tvarka įregistruos žemės sklypą.
Tytuvėnų gimnazija nuomoja
patalpas savivaldybės tarybos
leidimu bei nustatytais įkainiais
(2013-01-29 Nr. T-19;
2015-08-27 Nr. T-211).
Pasibaigus trumpalaikės nuomos
sutarčiai su sporto klubu ,,Tytuva“
(2016-12-31), bus organizuojamas
naujas patalpos nuomos konkursas
(bus prašoma tarybos leidimo
nuomoti patalpas bei nustatyti naujus
3įkainius).
Naujai sudarytos viešųjų pirkimų
sutartys bus skelbiamos CVP IS.
2016-03-09 įsakymu Nr. V-76 buvo
keisti Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių 6 punktai.
Direktorė (2016-06-03) ir direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams (201606-03; 2016-06-22) dalyvavo(-aus)
seminaruose apie viešųjų pirkimų

2016-09-20

Įvykdyta

2016-12

Įvykdyta

Nuo 2016-06-13

Įvykdyta

2016-07-04

Įvykdyta
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Vykdant
viešuosius
pirkimus,
vadovautis LR viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatomis, išlaikyti teisės
aktais nustatytą viešojo pirkimo
proceso
nuoseklumą,
atliekant
pirkimus, vadovautis
patvirtintomis
viešųjų
pirkimų
taisyklėmis

Tytuvėnų
gimnazija
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Užtikrinti, kad 50 proc. pirkimų bus
vykdoma CVP IS priemonėmis.

Tytuvėnų
gimnazija
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Buhalterinę
apskaitą
tvarkyti
vadovaujantis Buhalterinės apskaitos
įstatymo
nuostatomis,
patvirtinti
apskaitos registrų formą, turinį ir
skaičių.

Tytuvėnų
gimnazija

39

Įpareigoti gimnazijos vyr. buhalterį
apskaitą tvarkyti naudojant apskaitos
programą „Biudžetas VS“, nustatant
konkretų terminą.

Tytuvėnų
gimnazija

naujoves ir įgiję žinių atnaujins
Supaprastintas viešųjų pirkimų
taisykles.
Viešųjų pirkimų dokumentai yra
vizuojami suderinimo žyme su vyr.
buhalteriu nuo 2016 m. gegužės mėn.
Iki to laiko dokumentai buvo
suderinami žodžiu, nebuvo dedama
suderinimo
viza.
Atnaujinus
Supaprastintas
viešųjų
pirkimų
taisykles, bus keičiamos paraiškos,
pažymos bei plano formos.
Tytuvėnų gimnazija 2016-01-26
kreipėsi į CPO ir yra prisijungusi
prie sistemos.
Įsipareigojame pirkimus vykdyti ir
CVP IS priemonėmis.
Vadovaujantis Buhalterinės
apskaitos įstatymo nuostatomis,
2016-05-30 direktorės įsakymu Nr.
V-122 yra patvirtinti naudojami
apskaitos registrai, nurodant jų
formą, turinį ir skaičių.
Tytuvėnų gimnazijos direktorė raštu
teikia užklausimus vyr. buhalterei
apie apskaitos programos „Biudžetas
VS“ naudojimą ir iš raštiškų
atsakymų yra fiksuojama ryški
pažanga darbo su programa
,,Biudžetas VS“. Direktorė 2016-0606 įsakymu Nr. V-128 įpareigojo
vyr. buhalterę apskaitą tvarkyti
naudojant apskaitos programą
„Biudžetas VS“ (dirbant su visais

2016-05-02

Įvykdyta

Nuo 2016-08
mėn.

Vykdoma

2016-05-30

Įvykdyta

2016-09-30

Įvykdyta
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1

Vadovaujantis
Viešųjų
pirkimų
perkančiosios organizacijos vadovui
gairių1 4 str. nuostatomis, priimti
reikalingus teisės aktus ir paskirti
asmenis, apibrėžti jų funkcijas, teises,
pareigas ir atsakomybę tam, kad
sukurtų perkančioje organizacijoje
efektyvią, nuolat tobulinamą pirkimų
organizavimą ir vidaus kontrolės
sistemą.
Parengti, ir suderinus su stebėtojų
taryba, patvirtinti:
2.1. gydytojų ir kitų sveikatos
priežiūros specialistų darbo krūvius;
2.2. patikslinti įstaigos darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarką:
2.2. mėnesinius tarifinius atlygius ar
pareiginę algą nustatyti atsižvelgiant į
atliekamo darbo pobūdį, intensyvumą,
sudėtingumą, darbuotojų išsilavinimą
(šeimos gydytojų darbo užmokestį
susieti su pacientų skaičiumi);
Nustatyti aiškią priedų, priemokų
skyrimo tvarką;
Nustatyti
konkrečią
priedų
už
skatinamųjų paslaugų vykdymą pagal
faktiškai
atliktas
paslaugas,
motyvuojant šeimos gydytojus ir
slaugytojus suteikti daugiau paslaugų.
Paruošti mokėjimo už skatinamąsias
paslaugas priedų skyrimo tvarką,
kurioje būtų vertinamas kiekvieno
šeimos gydytojo ir bendruomenės

moduliais) ne vėliau kaip 2016-0930.
VŠĮ Kelmės PSPC (info pateikti iki 2016-09-30)
VŠĮ Kelmės
Bus vykdoma
PSPC

2016-09-01
(atsakinga I.
Martinaitienė)

Įvykdyta

VŠĮ Kelmės
PSPC

Bus vykdoma

Patvirtinta 201601-04 įsakymu
Nr. 05-03-02.

Įvykdyta

VŠĮ Kelmės
PSPC

Bus vykdoma

Įvykdyta

VŠĮ Kelmės
PSPC

Bus vykdoma

Patvirtinta 201601-04 įsakymu
Nr. 05-03-02.
Patvirtinta 201601-04 įsakymu
Nr. 05-03-02.

VŠĮ Kelmės
PSPC

Bus vykdoma

Patvirtinta 201601-04 įsakymu
Nr. 05-03-02.

Įvykdyta

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymas Nr. IS-204 „Dėl viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo“

Įvykdyta

slaugytojo darbo rezultatas.
45

Peržiūrėti etatų sąrašą, įvertinant
darbuotojų darbo krūvius.
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Atsižvelgiant į nustatytus dalykus dėl
Vaiguvos katilinės modernizavimo,
imtis priemonių užtikrinti, kad
savivaldybėje sudaromos sutartys
atitiktų savo esmę ir vyktų pagal
įstatymuose nustatytus reikalavimus ir
procedūras.
Nedelsiant imtis priemonių buhalterinę
apskaitą tvarkyti, naudojant apskaitos
programą „Biudžetas VS“.
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Nuomos sutartis įregistruoti viešajame
registre.
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Atliekant
metines
ar
kitas
inventorizacijas, įpareigoti komisiją,
kad inventorizuodama ilgalaikį turtą,
apžiūrėtų kiekvieną turto vienetą bei jo
dalis ir įrašytų į inventorizavimo
aprašus, t.y. tinkamai pateiktų
informaciją apie ilgalaikį turtą.
Inventorizuojant ilgalaikį materialųjį
turtą, kuris gautas pagal panaudos
sutartis, vadovautis Inventorizacijos
taisyklių IV skyriaus 25 straipsnio
nuostatomis - turto inventorizavimo
aprašus sudarytio pagal kiekvieną
savininką ir juose nurodyti nuomos,
panaudos saugojimo laiką.
Vykdant kitus viešuosius pirkimus
vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo
bei kitų su viešaisiais pirkimais
susijusių teisės aktų reikalavimais,

50

51

Įvykdyta 2016VŠĮ Kelmės
Bus vykdoma
05-01
PSPC
Vaiguvos Vl. Šimkaus pagrindinė mokykla (iki 2016-09-30)
Savivaldybės
Bus nustatytos procedūros ir
2016-12-30
administracijai paskirstytos funkcijos.

Įvykdyta
Neįgyvendinta

Vaiguvos Vlado
Šimkaus
pagrindinė
mokykla
Vaiguvos Vlado
Šimkaus
pagrindinė
mokykla
Vaiguvos Vlado
Šimkaus
pagrindinė
mokykla

Bus vykdoma

2016-07-01

Įgyvendinta

Bus vykdoma

2016-07-01

Įgyvendinta

Bus vykdoma

2016-12-30

Įgyvendinta

Vaiguvos Vlado
Šimkaus
pagrindinė
mokykla

Bus vykdoma

2016-12-30

Įgyvendinta

Vaiguvos
pagrindinė
mokykla

Bus vykdoma

nuolat

Įgyvendinta

52

53
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58

ypatingą dėmesį skirti kvalifikuotam
pirkimo dokumentų rengimui bei
procedūrų vykdymui.
Įstaigos tinklalapyje teikti informaciją
apie vykdomus ar įvykdytus pirkimus,
vadovaujantis VPĮ 7 str. 3 dalies
nuostatomis
Paskirti asmenį, atsakingą už pirkimo
verčių skaičiavimą.
Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50
procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės
pirkimų būtų vykdoma elektroninėmis
priemonėmis.
Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai
pateiktą 2015 m. ataskaitą At-6 apie
visus per kalendorinius metus atliktus
mažos vertės pirkimus.
Finansinių
ataskaitų
rinkinius
paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Vaiguvos Vlado
Šimkaus
pagrindinė
mokykla
Vaiguvos
pagrindinė
mokykla
Vaiguvos
pagrindinė
mokykla

Bus vykdoma

2016-07-01

Įgyvendinta

Bus vykdoma

Paskirtas 201606-23 įsakymu
Nr. V-27
Nuolat

Įgyvendinta

Bus vykdoma

Įgyvendinta

Vaiguvos Vlado Bus vykdoma
Įvykdyta
Įgyvendinta
Šimkaus
pagrindinė
Mokykla
Vaiguvos Vlado Bus vykdoma
Įvykdyta
Įgyvendinta
Šimkaus
pagrindinė
mokykla
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas ir SB lėšų naudojimas (info pateikti iki 2016-12-31)
Paruošti ir teikti tvirtinti tarybai
Patvirtinta Kelmės rajono
Bus patikslintas Kelmės rajono savivaldybės 2016-12-31
tarybos 2010-05-20 sprendimas Nr. T- 165
važiavimo vietiniais maršrutais kainų
savivaldybės tarybos
ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 20102016-12-22 Nr. T-410
bei tarifų keitimo bei vietinio
09-29 sprendimas Nr.T- 284
susisiekimo maršrutų organizavimo,
jų panaikinimo ar atnaujinimo
procedūras, nustatančios visas šiais
klausimais
sprendimų
priėmimo
Savivaldybės
Keleivių vežimo vietinio susisiekimo
aplinkybes
(kriterijus,
priežastis,
administracija maršrutais tarifų dydžiai bus peržiūrimi
veiksmus ar kt.).
Užtikrinti, kad keleivių vežimo vietinio
susisiekimo
autobusų
maršrutais
tarifų dydžiai būtų peržiūrimi
kiekvienais metais.
Įvertinti visas aplinkybes, lemiančias vežėjo

kiekvienų metų pabaigoje ir sprendimai dėl
šių tarifų keitimo bus priimami įvertinus
visas aplinkybes, lemiančias vežėjo pajamų
pokyčius ir jo veiklos nuostolingumą.

2016-12-31
Kiekvienais metais

Įgyvendinta

pajamų pokyčius ir atitinkamai – jo veiklos
nuostolingumą. Atsižvelgti į konkrečius
maršrutus, keleivių srautus bei aptarnavimo
intensyvumą.
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Svarstyti galimybę, atsižvelgiant į tam
tikrus kriterijus, nustatyti nevienodus
važiavimo atskirais maršrutais tarifus
(LR Kelių transporto kodekso 16 str. 2
d).
Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus
kontrolės veikimą peržiūrint ir
analizuojant
keleivių
vežimo
reguliariais
reisais
vietinio
susisiekimo
autobusų
maršrutais
kainas ir tarifus, jų nustatymą ir
keitimą bei pateiktų kompensuoti
sąskaitų teisingumą bei tikrumą, taip
pat savivaldybės tarybos sprendimų
projektų minėtu klausimu parengimą,
detalizuoti
savivaldybės
administracijos
padalinių
ir
darbuotojų funkcijas.
Sumažinti UAB „Kelmės autobusų
parkas“ mokamą kompensaciją suma,
kuri yra, mūsų nuomone, nepagrįstai
prie
patiriamų
sąnaudų
buvo
traukiamos palūkanos bankui už
paimtą paskolą bei darbdaviui teismo
priteistas įsipareigojimas buvusiam
darbuotojui (už 2015 metus ir įvertinti
vėlesnius
laikotarpius).
Imtis
priemonių,
kad
būtų
tinkamai
tikrinamas
pateiktų
sąskaitų
teisingumas ir tikrumas.
Imtis priemonių, kad Kelmės rajono
savivaldybėje būtų vykdoma keleivinio
kelių transporto kontrolė.

Svarstė

Įgyvendinta

Savivaldybės
administracija

Bus patikslintas Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. T- 284
„Dėl viešųjų paslaugų vežti keleivius
autobusais vietiniais maršrutais teikimo“ 4
punktas. Taip pat bus patikslintas
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas dėl Turto valdymo skyriaus
darbuotojų pareigybių aprašymo.

2016-12-30

Įgyvendinta

Savivaldybės
administracija

Permokėtai sumai bus sumažinta UAB
„Kelmės autobusų parkas“ 2016 m. liepos
mėnesio nuostolių dėl keleivių vežimo
kompensacija.

2016-08-30

Savivaldybės
administracija

Keleivinio kelių transporto kontrolė
vykdoma vadovaujantis Kelmės rajono
savivaldybės direktoriaus 2013-07-23 dienos
įsakymu Nr. A-620 „Dėl Kelmės rajono

2016-12-31
Nuolat

Neįgyvendinta

savivaldybės keleivinio kelių transporto
kontrolierių įgaliojimų suteikimo ir Kelmės
rajono savivaldybės keleivinio kelių
transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų KFAR ir biudžeto vykdymo ataskaitų (iki 2016-12-31)
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Imtis priemonių ir į apskaitą įtraukti visus
savivaldybei nuosavybės teise priklausančius
vietinės reikšmės kelius.
Rekomenduotina duomenis Ilgalaikio turto
apskaitos kortelėse susieti su techninės
inventorizacijos metu priskirtais kelių ir
gatvių numeriais, ilgalaikio turto apskaitos
kortelėse įrašyti pagrindinius duomenis apie
kelio dangą, ilgį, plotį, kategoriją.
Nusimatyti ilgalaikę perspektyvą dėl kelių ir
gatvių registravimo nekilnojamojo turto
registre

Savivaldybės
administracija
(Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius,
Turto valdymo
skyrius, Apskaitos
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Turto valdymo
skyrius)

2017-12-31

Terminas įgyvendinimo
nesuėjęs

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
seniūnijoms, Kraštotvarkos, paveldosaugos ir
statybos, Turto valdymo
skyriams pateikus
informaciją Apskaitos skyriui, Apskaitos skyrius
patikslins ilgalaikio turto kortelių duomenis ir
sukurs naujas.
Nuolat pagal pateiktus
dokumentus

Bus vykdoma

Imtis priemonių Inventorizuoti savivaldybės
teritorijoje esančius želdinius ir želdynus, kaip
Atsižvelgiant į skirtą finansavimą, suformuotuose
sklypuose bus atliekama želdinių inventorizacija.
to reikalauja Želdinių ir želdynų apskaitos
taisyklės.
Imtis priemonių dėl finansinio turto pradinių
Savivaldybės
Bus peržiūrimi finansinio turto pradiniai
duomenų surinkimo ir tinkamo apskaitymo.
administracija
duomenys ir Kelmės rajono savivaldybės
Taip
pat
peržiūrėti
savivaldybės
administracijos Turto valdymo skyriaus
(Turto valdymo
administracijos darbuotojų funkcijas dėl
darbuotojų funkcijos.
skyrius)
viešųjų įstaigų.
Patvirtinti savivaldybės skolinimosi strategiją.
Savivaldybėje turėtų būti atliekama skolų ir
galimybių grąžinti prisiimtus skolinius
įsipareigojimus
analizė,
analizuojami
įsiskolinimų
pokyčiai
ir
prioritetai;
Savivaldybės
Bus parengta
skolinimosi priežastys bei poreikis ir pan. Šios
administracija
priemonės turėtų būti kompleksinės, kad
(Finansų skyrius)
apimtų
visų
savivaldybės
finansinių
įsipareigojimų analizę, su jais susijusių rizikų
identifikavimą ir valdymą, siekiant ilgalaikio
finansinio stabilumo.
____________________________________________________

2016-12-31

Įgyvendinta dalinai

2017-01-01 – 201712-31

Terminas įgyvendinimo
nesuėjęs

2016-12-31

Įgyvendinta dalinai

2016-12-31

Įgyvendinta

