Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metais atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimas
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Dėl 2013 m. kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų panaudojimo
1

Parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų pavesta
Savivaldybės administracijai atlikti rekonstrukcijos
ir statybos darbų, finansuojam iš KPP, užsakovo
funkcijas, ir nustatyta tvarka teikti Tarybai tvirtinti.

Savivaldybės
administracijai

Bus parengtas

2014 m. II ketv.

Įgyvendinta

2

Sudaryti ir tvirtinti objektų sąrašą taip, kad jis
sutaptų su Kelmės rajono savivaldybės strateginiame
veiklos plane numatytu objektų sąrašu.

Savivaldybės
administracijai

Bus atsižvelgta

Nuolat

Įgyvendinta

3

Parengti Statybos ir remonto darbų rangos ir ūkio
būdu planavimo, vykdymo, kontrolės ir apskaitos
tvarkos aprašą, Statinio dokumentų perdavimo ir
pridavimo tvarkos aprašą.

Savivaldybės
administracijai

Bus parengti

2014 m. II ketv.

Patvirtinta 2015-01-13 Nr. A-14

4

Griežtai laikytis pasirašytų finansavimo sutarčių su
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos nuostatų ir į anksčiau
paminėtas komisijas įtraukti Vietinių kelių skyriaus
atstovą.

Savivaldybės
administracijai

Bus derinama su Kelių direkcija

2014 m. II ketv.

5

LR nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo
turto registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoti
registruotiną turtą.

Savivaldybės
administracijai

Bus registruojami

2014 m. III ketv.

Pagal 2014 m. Kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos ir
Kelmės
savivaldybės
administracijos pasirašytą KPP
programos sutartį į viešųjų
pirkimų komisiją Vietinių kelių
skyriaus
atstovas
nėra
kviečiamas.
Atliekami papildomi darbai
registruotino
turto
įregistravimui:
1.Įvažiavimui į Kelmės ligoninę
atliekami
kadastriniai
matavimai,

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
2.Užvenčio Dvarčiaus gatvei
tikslinami
kadastriniai
matavimai,
Pikelių ir Knituvos gatvės
įregistruotos registre, ruošiamas
jų
perdavimas
Vaiguvos
seniūnijai.
3.Žemaitės gatvės rekonstrukcija
nebaigta,
todėl
dar
neįregistruota.
6

7

8

9,

Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 2,4726 mln. paskolą
Parengti tarybos sprendimo projektus dėl užsakovo
Savivaldybės
Bus parengti tarybos sprendimo projektai
funkcijų perdavimo savivaldybės administracijai ir
administracija
kitiems subjektams
Strateginio
planavimo ir
projektų valdymo
skyrius
Parengti tarybos sprendimų projektus dėl pritarimo
Savivaldybės
Bus parengti tarybos sprendimo projektai
įgyvendinti šiuos projektus: Tytuvėnų miesto
administracija
centrinės aikštės ir šalia esančios teritorijos
Strateginio
sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams
planavimo ir
bei Kelmės miesto centrinės dalies sutvarkymo
projektų valdymo
Raseinių g. kvartalo projekto II ir III dalis.
skyrius
Užtikrinti, kad planuojama imti ilgalaikė paskola
Savivaldybės
Vadovautis priimtais teisės aktais
būtų naudojama, kaip to reikalauja teisės aktai
administracija
Strateginio
planavimo ir
projektų valdymo,
Apskaitos, Finansų
skyriai
Kelmės krašto muziejus
Finansinės būklės ataskaitoje nekilnojamųjų
Kelmės krašto
1. Komisija sudaryta Kelmės krašto
kultūros vertybių vertę nurodyti vadovaujantis 12 –
muziejui
muziejaus direktoriaus 2012-11-20 įsakymu
ojo VSAFAS reikalavimais.
Nr. V-18 pervertino nekilnojamąsias
kultūros vertybes, kurios buvo įvertintos
tikrąja verte nesivadovaujant 12-ojo
VSAFAS reikalavimais ir surašė ilgalaikio
materialiojo turto vertės pokyčio pažymą
2. 2014 m. I –o ketvirčio finansinės būklės
ataskaitoje nekilnojamųjų kultūros vertybių
vertė bus nurodyta vadovaujantis 12-ojo
VSAFAS reikalavimais.

2014-07-30

Vykdoma

2014-09-30

Neįgyvendinta

2015-09-30

Vykdoma

Įvykdyta

2014-06-30
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10.

Įvertinti gautinų sumų nuvertėjimą ir duomenis
pateikti Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų
ataskaitose.

Kelmės krašto
muziejui

11.

Įstaigos aiškinamajame rašte pateikti informaciją
apie kilnojamąsias kultūros vertybes vadovaujantis
12 – ojo VSAFAS nuostatomis.

Kelmės krašto
muziejui

12.

Žalpių muziejaus patalpas apdrausti ir panaudos
sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Kelmės krašto
muziejui

13.

6.

Muziejaus filialo Šaukėnuose patalpas įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.

Parengti ir nepatvirtinti apskaitos sričių tvarkos
aprašus, apskaityti saugoti priimtą turtą.

Kelmės krašto
muziejui

Kelmės krašto
muziejui

1. Komisija sudaryta Kelmės krašto
muziejaus direktoriaus 2012-11-20 įsakymu
Nr. V-18 įvertino gautinų sumų nuvertėjimą
ir surašė išankstinių apmokėjimų ir gautinų
sumų koregavimo žiniaraštį
2. Įvertinti gautinų sumų nuvertėjimo
duomenys bus pateikti 2014 m. I –o
ketvirčio Finansinės būklės ir Veiklos
rezultatų ataskaitoje
2014 metų I- o ketvirčio Kelmės krašto
muziejaus finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte bus pateikta
informacija apie kilnojamąsias kultūros
vertybes vadovaujantis 12-ojo VSAFAS
nuostatomis.
Šiomis nuostatomis bus vadovaujamasi
nuolat.
1. Savivaldybės turto, perduodamo Kelmės
krašto muziejui panaudos sutarties 2013 m.
kovo 27 d. Nr. SŽ4-14 įregistravimas
Nekilnojamojo turto registre.
2. Nurodymas Kelmės krašto muziejaus
viešųjų pirkimų organizatoriui atlikti Žalpių
muziejaus patalpų draudimo paslaugos
pirkimą
1. Kelmės krašto muziejaus prašymas
Kelmės rajono savivaldybės tarybai dėl
patalpų , kuriose yra įsikūręs Šaukėnų
kraštotyros muziejus perdavimo patikėjimo
teise Kelmės krašto muziejui.
2. Šaukėnų kraštotyros muziejaus patalpų
įregistravimas Nekilnojamojo turto registre
3. Kelmės krašto muziejaus prašymas dėl
papildomų lėšų skyrimo Šaukėnų
kraštotyros muziejaus patalpų
eksploatacinėms išlaidos.
1. Vadovaujantis audito žodinėmis
rekomendacijomis saugoti priimtas turtas
buvo įtrauktas į 2013 metų apskaitos
registrus.
2. Parengtas Kelmės krašto muziejaus
direktoriaus įsakymas nurodantis vyr .

Įvykdyta

2014-06-30
2014-06-30

2014-06-20

Informacija apie kilnojamąsias
kultūros vertybes pateikta 2014
m. II ketvirčio aiškinamajame
rašte.

Žalpių muziejaus patalpos
apdraustos 2014-09-01.

2014-07-02

2014-06-10

Šaukėnų kraštotyros muziejaus
patalpos
įregistruotos
Nekilnojamojo turto registre.

2014-07-02

2014-09-15

Kelmės
krašto
muziejaus
direktoriaus
2014-08-11
įsakymu Nr. 69 patvirtintas
laikinai ir ilgai saugoti priimtųperduotų eksponatų apsaugos ir
apskaitos aprašas.
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fondų saugotojai teikti duomenis vyr .
buhalteriui apie laikinam saugojimui iš
kitų muziejų gaunamus eksponatus.
3. Parengti ir patvirtinti apskaitos sričių
tvarkos aprašus, apskaityti saugoti laikinai
priimtą turtą.

2014-06-15

2014-06-30
Inventorizaciją atlikti vadovaujantis Inventorizacijos
taisyklėmis.

7.

8

9

Aiškinamajame rašte pateikti visą informaciją, kuri
turi būti nurodyta vadovaujantis Viešojo sektoriaus
apskaitos standartais.
Įstaigos darbo užmokesčio fondą planuoti
vadovaujantis
darbo
užmokesčio
fondo
apskaičiavimo tvarkos metodika.

10

Aiškiai
reglamentuoti
transporto
nevyriausybinėms organizacijoms ir
asmenims ir šiomis nuostatomis
Transporto skyrimo tvarką.

skyrimą
fiziniams
papildyti

11
12

Inicijuoti patirtų išlaidų kompensavimą iš Lietuvos
raudonojo kryžiaus draugijos.
Pagal panaudos sutartis gautą ir perduotą turtą
inventorizuoti
vadovaujantis
Inventorizacijos
taisyklių nuostatomis.

13

Ištaisyti klaidas Finansinės būklės ir veiklos
rezultatų ataskaitose.

14

Pasitvirtinti naują sąskaitų planą, kad jis atitiktų LR
finansų ministerijos patvirtintą privalomąjį sąskaitų
planą.

Užvenčio seniūnija
Užvenčio seniūnijai Įpareigoti komisijos pirmininką, metinei turto
inventorizacijai atlikti, turto inventorizaciją
atlikti
vadovaujantis
patvirtintomis
inventorizacijos taisyklėmis
Priešgaisrinė saugos tarnyba
Priešgaisrinės
Aiškinamąjį raštą papildysime ir
saugos tarnybai
detalizuosime ruošdami 2014 m. finansinių
ataskaitų rinkinius
Priešgaisrinės
Darbo užmokesčio fondą planuosime
saugos tarnybai
vadovaujantis darbo užmokesčio fondo
apskaičiavimo
tvarkos
metodika
ir
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais.
Socialinių paslaugų tarnyba
Socialinių paslaugų Pateiksime tarybai svarstyti transporto
tarnybai
skyrimo tvarką

Socialinių paslaugų
tarnybai
Socialinių paslaugų
tarnybai

Kreipsimės į Lietuvos Raudonojo kryžiaus
draugiją dėl lėšų atstatymo
Inventorizacijos metu padarytos klaidos bus
ištaisytos atliekant 2014 m. inventorizaciją

Kelmės rajono psichikos sveikatos centras
VŠĮ Kelmės rajono Bus ištaisyta
psichikos sveikatos
centrui
VŠĮ Kelmės rajono Įgyvendinta ataskaitos projekto derinimo
psichikos sveikatos metu
centrui

2014 m. atliekant
metinę
inventorizaciją

Vykdoma

2014-09-01

Vykdoma

nuolat

Vykdoma

III ketv.

Iki 2014-07-01

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2014-06-27 sprendimu
Nr. T-183 patvirtintas
specialiojo transporto nuomos
dokumentų įforminimo tvarkos
aprašas.
Vykdoma

Iki 2014-12-20

Vykdoma

2014-06-30

Klaidos ištaisytos 2014-06-30.

2014-05-27
įsakymas Nr. 20

VŠĮ Kelmės rajono Psichikos
sveikatos centro direktorės
2014-05-27 įsakymas Nr. 20

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
15

Nustatyta tvarka papildyti Įstaigos apskaitos vadovą.

VŠĮ Kelmės rajono
psichikos sveikatos
centrui

Bus paruošta

16

Pasitvirtinti Apskaitos dokumentų ir apskaitos
registrų saugojimo tvarką.

VŠĮ Kelmės rajono
psichikos sveikatos
centrui

Įgyvendinta ataskaitos projekto derinimo
metu

17

Nustatyta tvarka nuolat skelbti finansinių ataskaitų
rinkinius Įstaigos internetiniame puslapyje.

18

Inventorizaciją
atlikti,
Inventorizacijos taisyklėmis.

19

Patvirtinti tvarką, kurioje būtų numatyta, kas sudaro
spektaklių pasigaminimo savikainą, jų registravimą
apskaitoje. Užregistruoti ilgalaikio turto grupėje
įsigytų scenos meno priemonių už 1,9 tūkst. Lt.

20

Patvirtinti scenos meno priemonių
apskaitos ir nurašymo tvarką.

VŠĮ Kelmės rajono Bus skelbiama
psichikos sveikatos
centrui
VŠĮ Kelmės rajono Bus vykdoma
psichikos sveikatos
centrui
Kelmės mažasis teatras
Kelmės mažasis
Patvirtinti tvarką, kurioje būtų numatytą kas
teatras
sudaro spektaklių pasigaminimo savikainą, jų
registravimą
apskaitoje.
Parašomos
buhalterinės pažymos ir į balansą įtraukiamos
scenos meno priemonės kaip ilgalaikis turtas.
Kelmės mažasis
Patvirtinti scenos meno priemonių įsigijimo,
teatras
apskaitos ir nurašymo tvarką.

21

Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus mažos vertės pirkimus.
2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir
paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo verčių
skaičiavimą.

Kelmės mažasis
teatras

Patvirtintas Supaprastinto
paskelbti savo tinklalapyje.

22

23

24

vadovaujantis

pirkimo

įsigijimo,

taisykles

2014-12-31

Nuolat

Apskaitos vadovas papildytas
VŠĮ Kelmės rajono Psichikos
sveikatos centro direktorės
2014-09-11 įsakymu Nr. 32.
Apskaitos dokumentų ir
apskaitos registrų saugojimo
tvarka patvirtinta VŠĮ Kelmės
rajono Psichikos sveikatos
centro 2014-05-27 įsakymu Nr.
22.
Vykdoma nuolat

nuolat

Vykdoma nuolat.

Iki 2014 m. birželio
30 d.

2014-03-31 pažyma Nr. 14-05
ilgalaikio turto vertė padidinta
2,1 tūkst. Lt.

Iki 2014 m. birželio
30 d.

Kelmės mažojo teatro
direktoriaus 2014-06-30
įsakymu Nr. T-12-19 patvirtinta
scenos meno priemonių
įsigijimo, apskaitos ir nurašymo
tvarka.
Patikslinta VP tarnybai ataskaita
už 2013 m. AT-6.

2014-05-27
įsakymas Nr. 22

Iki 2014 m. birželio
30 d.

Kelmės mažasis
teatras

Patikslinti VP tarnybai teikiamą ataskaitą At6 apie visus per 2013 kalendorinius metus
atliktus mažos vertės pirkimus.
Paskelbti 2014 m. pirkimo planą mūsų
tinklalapyje.

Kelmės mažasis
teatras

Paskirti asmenį
skaičiavimą.

verčių

Iki 2014 m. rugsėjo
1 d.

Kelmės mažasis
teatras

Paskelbti supaprastinto pirkimo taisykles
savo tinklalapyje.

Iki 2014 m. birželio
30 d.

už

pirkimo

Iki 2014 m. birželio
30 d.

2014-06-30 Kelmės mažojo
teatro tinklapyje paskelbtas
2014 m. pirkimo planas.
Kelmės mažojo teatro
direktoriaus 2014-09-16
įsakymu Nr. 12-22 paskirtas
asmuo už pirkimo verčių
skaičiavimą.
Kelmės mažojo teatro tinklapyje
2014-06-15 paskelbtos
supaprastinto pirkimo taisyklės.

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
25

Užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne
mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

Kelmės mažasis
teatras

26

Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų
vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą, jos
rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis pasirašyti vadovaujantis
VPĮ 18 straipsnio nuostatas.

Kelmės mažasis
teatras

28

Kiekvienam pirkimui (išskyrus mažos vertės
pirkimą atliekamą apklausos žodžiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.

Kelmės mažasis
teatras

29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2001 m.
gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 47 punktu,
biudžeto asignavimus naudoti pagal paskirtį.

27

30

31
32
33

Ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingų
pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu,
priežastis, vadovaujantis VSAFAS nuostatomis.
2014 metų pirkimo planą paskelbti vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių nuostatomis.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles paskelbti
savo tinklalapyje.
Įvertinus sutarties nutraukimo galimybes, peržiūrėti
prekių bei paslaugų pirkimo sutartis, kurios
pasirašytos pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.

Kelmės mažasis
teatras

Užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų
viešieji
pirkimai,
atliekami
CVP
informacinės
sistemos
priemonėmis,
sudarytų ne mažiau kaip 50% perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios
vertės.
Patvirtinti VP organizavimo tvarkos aprašą,
užtikrinti vykdymą, įvertinimą ir kontrolę.

Atlikus VP procedūras prekių bei paslaugų
pirkimo sutartis, pasirašyti vadovaujantis VPĮ
18 straipsnio nuostatas.

Kiekvienam pirkimui (išskyrus mažos vertės
pirkimą atliekamą apklausos žodžiu būdu )
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi
pirkimo dokumentai.
Kelmės mažasis
Nuo šiol vadovautis LR 2001 m. 05-14
teatras
nutarimu Nr. 543 patvirtintų LR valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo
ir vykdymo taisyklių 47 punktu, biudžeto
asignavimus naudoti pagal paskirtį.
Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
Užvenčio vaikų
Reikšmingi pasikeitimai tarp finansinių
lopšelis-darželis
ataskaitų
straipsnių
pagal
pateiktas
rekomendacijas bus paaiškinti teikiant
finansinių ataskaitų rinkinius už 2014 m.
Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis
Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis
Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis

nuolat

Bus vykdoma nuolat.

Iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

Įvykdyta, 2014-12-31 vadovo
įsakymu Nr.T12-42

Iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

2014 m. pasirašytos 2 sutartys
su UAB „Kelmės autobusų
parkas“ ir AB spaustuvė
„Titnagas“ vadovaujantis VPĮ
18 straipsnio nuostatomis
Vykdoma

nuolat

Nuo 2014 m.
birželio 1 d. –
nuolat.

Vykdoma

2015 m. kovo 15 d.

Dar nevertinta

Planas bus paskelbtas tinklalapyje

Iki 2014-09-01

Įgyvendinta

Taisyklės bus paskelbtos

Iki 2014-09-01

Įgyvendinta

Įvertinę sutarčių nutraukimo galimybes,
peržiūrėsime prekių ir paslaugų pirkimo
sutartis, jos bus perrašytos atsižvelgiant į VPĮ
18 straipsnio nuostatas.

Iki 2016 -12-31

Bus vykdoma
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Kiekvienam pirkimui (išskyrus mažos vertės
pirkimą atliekamą apklausos žodžiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.

34

Užvenčio vaikų
lopšelis-darželis

Bus
formuojamos
pirkimui.

bylos

kiekvienam

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Užvenčio Šatrijos
Inventorizuojant įsipareigojimus, suderinti
Raganos gimnazija visas skolas, numatyti skolų grąžinimo
terminus, nurodyti gautinų sumų atsiradimo
datas. Gautinų sumų nuvertėjimui įvertinti
sudaryti gautinų sumų senaties žiniaraštį.
Inventorizuojant pagal panaudą gautą turtą ir
saugoti priimtą turtą ,aprašuose nurodyti turto
savininką, sutarties Nr., panaudos pabaigos
laiką,
saugojimo
laiką.
Atskirai
inventorizuoti išnuomotą turtą, bibliotekos
fondą.
Užvenčio Šatrijos
Raštu kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės
Raganos gimnazija administracijos turto valdymo skyrių dėl
valstybei nuosavybės teise priklausančio
turto perdavimo.

Nuolat

Bus vykdoma

Atliekant įstaigos
turto inventorizaciją
už
2014
ir
paskesnius metus

Vykdoma

Iki 2014-06-15

2014-06-18 kreiptasi į Turto
valdymo skyrių dėl valstybei
nuosavybės teise priklausančio
turto perdavimo, tačiau iš Turto
skyriaus informacija negauta.
Užvenčio Šatrijos Raganos
gimnazijos direktorės 2014-0626 įsakymu Nr. V-148
patvirtinta bibliotekos fondo
apskaitos tvarka.
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Inventorizaciją atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintomis
inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
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Inicijuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio
turto perdavimą teisės aktuose numatyta tvarka.
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Papildyti apskaitos politiką ir paruošti vieningą
bibliotekų fondų apskaitos tvarką, kuri užtikrintų,
kad savivaldybės biudžetinės įstaigos duomenis
konsolidavimui pateiktų tikrus ir teisingus, kad jų
sudarytose
finansinėse
ataskaitose
nebūtų
reikšmingų klaidų ir kitų neatitikimų apskaitant
bibliotekų fondus.
Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti visus
reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų
straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, priežastis.
Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, sutvarkyti
atsiskaitymus už komunalines paslaugas, kad
kiekvienas paslaugos gavėjas apmokėtų tik savo
patirtas išlaidas.

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Paruošti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti
bibliotekos fondų apskaitos tvarką ir ja
vadovautis.

Iki 2014 m. liepos
1d.

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Metiniame aiškinamajame rašte paaiškinti
visų reikšmingų pasikeitimų tarp veiklos
rezultatų, finansinės būklės, pinigų srautų,
ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu, priežastis.
Įteikti įspėjamuosius raštus Užvenčio
seniūnijai ir gyventojams apie vandens
tiekimo nutraukimą ir nutraukti vandens
tiekimą.

Teikiant finansines
ataskaitas už 2014
ir paskesnius metus.

Sudarant finansines ataskaitas
už 2014 metus, bus atsižvelgta į
pateiktas rekomendacijas.
UAB „Kelmės vanduo“ atliko
visus reikiamus pertvarkymo
darbus ir vandens tiekimas iš
gimnazijos vandens sistemos
nutrauktas.

Imtis priemonių ir užtikrinti, kad pagal panaudą
perduotas turtas būtų apdraustas.

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Įteikti
įspėjamuosius
raštus iki 2014-0615
Nutraukti vandens
tiekimą 2014-07-31
Iki 2014-06-15
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Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Raštu kreiptis į Minupių
kaimo
bendruomenę
ir UAB „Granterma“ ir
įpareigoti apdrausti perduotą pagal panaudą
turtą.

Asociacijai Minupių kaimo
bendruomenė ir UAB
„Granterma“ informuota apie
pareigą pagal panaudą gautą
turtą apdrausti. Asociacija
Minupių kaimo bendruomenė

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
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42

43
44

45

46

47
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Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus mažos vertės pirkimus.
Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų
vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą, jos
rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo verčių
skaičiavimą.
Nutraukti neterminuotas prekių bei paslaugų
pirkimo sutartis, kurios sudarytos nesilaikant VPĮ 18
straipsnio nuostatų.
Atsižvelgiant į Koncesijos įstatymo nuostatas,
inicijuoti šilumos energijos tiekimo paslaugos
pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka. Nupirkus
paslaugą, nebepratęsti 2013-09-10 Prekių ir
paslaugų pirkimo sutarties Nr.10 dėl Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato
šilumos įrenginių modernizavimo, eksploatacijos ir
šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų
šildymui.
Aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingus
pokyčius lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio
finansinių ataskaitų straipsnių sumomis.
Priedus ir priemokas planuoti vadovaujantis darbo
užmokesčio fondo apskaičiavimo tvarkos metodika.
Apdrausti visam sutarties galiojimo laikotarpiui
gautą turtą (dalį Lupikų kaimo bendruomenės
pastato) panaudos davėjo naudai.
Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus mažos vertės pirkimus.

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Patikslinti At -6 ataskaitą.

Iki 2014-06-20

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Parengti ir patvirtinti Viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašą.

Iki 2014-06-27

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija
Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo verčių
skaičiavimą.
Nutraukti neterminuotas paslaugų pirkimo
sutartis su AB LESTO ir UAB „Eurikana ir
ko“ sudarant naujas terminuotas pirkimų
Kreiptis į savivaldybės administraciją

Iki 2014-06-10

Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazija

Kelmės kultūros centras
Kelmės kultūros
Bus pateikti pokyčių paaiškinimai
centrui
Kelmės kultūros
centrui
Kelmės kultūros
centrui

Bus vykdoma

Kelmės kultūros
centrui

Ataskaita At-6 bus patikslinta

Lupikų kaimo bendruomenės pastato dalis
bus apdrausta panaudos davėjo naudai.

Iki 2014-08-30

informavo, kad neturi lėšų
pastatų draudimui, o UAB
„Granterma“ informacijos
nepateikė.
Viešųjų pirkimų ataskaita At-6
už 2013 metus patikslinta.
2014-01-22 direktoriaus
įsakymu Nr. V-19 patvirtintas
Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentas,
paskirtas asmuo, atsakingas už
pirkimo verčių skaičiavimą.
Įgyvendinta, 2014-01-07
direktoriaus įsakymas Nr. V-9.
Vykdoma

Iki 2014-09-30

Dėl koncesijos sutarties buvo
kreiptasi į savivaldybės
administraciją, gautas
atsakymas, kad netikslinga
organizuoti koncesijos
procedūrų.

2014.09.30

Vykdoma

Nuo priemonių
plano patvirtinimo
2014.09.30

Vykdoma

2014.09.30

Vieneriems metams apdrausta
Lupikų kaimo bendruomenės
pastato dalis panaudos davėjo
naudai.
Įvykdyta
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Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų
vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą, jos
rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir
paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paskirti pirkimų organizatorių ir atsakingą asmenį už
pirkimo verčių skaičiavimą.
Patvirtinti sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos
darbo reglamentą.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tinklalapyje.
Užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne
mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Taisyklėse nustatyti mažos vertės pirkimų ribas,
vadovaujantis VPĮ nuostatomis.
Prekes ir paslaugas įsigyti, atliekant viešųjų pirkimų
procedūras vadovaujantis VPĮ ir Taisyklių
nuostatomis.
Įstatymų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos,
pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
Sudarant inventorizacijos komisiją, vadovautis
Inventorizacijos taisyklių nuostatomis.
Imtis priemonių, kad viešuosius pirkimus vykdantys
asmenys keltų kvalifikaciją.
Ilgalaikiam
materialiam
turtui
nusidėvėjimą
skaičiuoti vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis.
Vadovaujantis VSAFAS nuostatomis, finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte paaiškinti visus
reikšmingų pasikeitimų tarp finansinių ataskaitų
straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, priežastis.

Kelmės kultūros
centrui

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašas bus patvirtintas laikantis
rekomendacijos

2014.09.30

Patvirtintas Kelmės kultūros
centro Viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašas.
2014-09-02 Nr. V-44

Kelmės kultūros
centrui

Bus atlikta

2014.08.01

Įvykdyta

Kelmės kultūros
centrui
Kelmės kultūros
centrui
Kelmės kultūros
centrui

Bus paskirti atsakingi asmenys

2014.08.01

Įvykdyta

Reglamentas bus patvirtintas

2014.08.01

Įvykdyta

Taisyklės bus paskelbtos

2014.08.01

Įvykdyta

Kelmės kultūros
centrui

Bus vykdoma

Nuolat

Vykdoma

Kelmės kultūros
centrui
Kelmės kultūros
centrui

Bus vadovaujamasi VPĮ nuostatomis

2014.07.01

Įvykdyta

Bus vadovaujamasi VPĮ ir Taisyklių
nuostatomis.

Nuolat

Vykdoma

Kelmės kultūros
centrui

Sutartys bus nutrauktos

2014.09.30

Įvykdyta

2014.07.01

Vykdoma

Nuo priemonių
plano patvirtinimo

Vykdoma

Nuo 2014-01-01
nuolat
Teikiant finansines
ataskaitas už 2014
ir paskesnius metus.

Vykdoma nuolat.

Kelmės kultūros
Bus vadovaujamasi
centrui
Kelmės kultūros
Bus imtasi priemonių
centrui
Tytuvėnų jaunimo mokykla
Tytuvėnų jaunimo Bus vykdoma
mokyklai
Tytuvėnų jaunimo Bus vykdoma
mokyklai

Vykdoma
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Spręsti klausimą dėl Įstaigoje priimtų 2 darbuotojų
(virėjų), kurios dirba kitoje įstaigoje, darbo sutarčių
nutraukimo.
Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų
vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą, jos
rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
2014 metų pirkimo planą sudaryti, patvirtinti ir
paskelbti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo verčių
skaičiavimą.
Patvirtintas Supaprastinto pirkimo taisykles
paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir savo tinklalapyje.

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Bus vykdoma

2014 birželio mėn.

Įvykdyta

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašas bus paruoštas

Iki 2014-09-01

Įvykdyta

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Bus vykdoma

Iki 2014-09-01

Įvykdyta.

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai
Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Bus paskirtas

Iki 2014-09-01

Įvykdyta

Bus paskelbta

Iki 2014-09-01

Prekes ir paslaugos įsigyti, atliekant viešųjų pirkimų
procedūras. Užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės sistemos priemonėmis,
sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios
organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Įstatymų nustatyta tvarka, nutraukti prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarytos,
pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Bus vykdoma

Nuo 2014-01-01
nuolat

Supaprastinto pirkimo taisyklės
201-09-01 paskelbtos įstaigos
tinklapyje ir Viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje.
Vykdoma

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Kiekvienam pirkimui (išskyrus mažos vertės
pirkimus, atliekamus apklausos žodžiu būdu)
formuoti bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo
dokumentai.
Kelti kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje.

Tytuvėnų jaunimo
mokyklai

Vykdant pirkimus, sutartys bus sudaromos
nurodant perkamų prekių, paslaugų ir darbų
kiekį, kainą. Sutartys bus pasirašomos
terminuotai.
Bylos bus formuojamos.

Aiškinamajame rašte paaiškinti reikšmingus
pokyčius, lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų straipsnių sumas su praėjusio laikotarpio
finansinių ataskaitų straipsnių sumomis.

Tytuvėnų jaunimo Bus vykdoma
mokyklai
Vijurkų vaikų globos namai
Vijurkų vaikų
Metiniame aiškinamajame rašte paaiškinti
globos namams
visų reikšmingų pasikeitimų tarp veiklos
rezultatų, finansinės būklės, pinigų srautų,
ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu, priežastis.

Nuolat

Vykdoma

Nuo 2014-01-01
nuolat

Vykdoma

Nuolat

Vykdoma

Teikiant finansines
ataskaitas už 2014
ir paskesnius metus.

Vykdoma

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
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Įstaigos darbo užmokesčio fondą
planuoti
vadovaujantis
darbo
užmokesčio
fondo
apskaičiavimo tvarkos metodikos nuostatomis.

74

Paruošti ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų
registravimo tvarką, atsižvelgiant į įstaigos veiklos
pobūdį, konkrečias sąlygas.
Inventorizaciją atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų
inventorizavimo taisyklių
nuostatų: sudarant
Inventorizacinę
komisiją;
Inventorizuoti
nebalansinėse sąskaitose apskaitomus žemės
sklypus, įvertinti nematerialaus turto būklę.
Ilgalaikį turtą sugrupuoti vadovaujantis 12 – ojo
VSAFAS nuostatomis ir ištaisyti Finansinės būklės
ataskaitos duomenis 2013-12-31.
Sąnaudas sugrupuoti pagal sąnaudų pobūdį,
vadovaujantis 11–ojo VSAFAS reikalavimais.
Pataisyti Veiklos rezultatų ataskaitos duomenis
2013-12-31
dėl
neteisingai
apskaičiuotų
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų.
Aiškinamajame rašte pateikti išsamią informaciją
apie įstaigos veiklos ypatumus (biologinis turtas,
pagalbinis ūkis) ir paaiškinti reikšmingus
pasikeitimus tarp finansinių ataskaitų straipsnių,
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Darbo užmokesčio fondą planuoti, vadovaujantis
darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo tvarkos
metodika.
Kanalizacijos, buitinių nuotekų tinklų įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre Įstaigos vardu.
Pakeisti Nekilnojamojo turto registre užregistruotų
Įstaigos patikėjimo teise valdomi pastatų paskirtį.
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Įregistruoti Įstaigos naudojamus žemės sklypus,
esančius
Nepriklausomybės
g.
39,

Vijurkų vaikų
globos namams

Darbo užmokesčio fondą planuosime
vadovaujantis darbo užmokesčio fondo
apskaičiavimo
tvarkos
metodika
ir
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais.
Liolių socialinės globos namai
Liolių socialinės
Bus vykdoma
globos namai

nuolat

2014-12-31

Vykdoma

Panaikinus pagalbinį ūkį
rekomendacija tapo neaktuali

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Atliekant 2014
metų
inventorizaciją

Vykdoma

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

2014-09-30

Įvykdyta

Liolių socialinės
globos namai
Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

2014-12-31

Įvykdyta

Bus vykdoma

2014-09-30

Įvykdyta

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Teikiant FAR už
2014
metus
ir
vėlesniais metais.

Vykdoma

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Dar nevertinta

Liolių socialinės
globos namai
Liolių socialinės
globos namai

Vykdoma

2014-12-31

Pateiktas prašymas 2014 m birželio mėn.
Tarybos posėdžiui.

2014-09-30

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

2014-12-31

Dokumentai registravimui
perduoti Registrų centrui
Įgyvendinta iš dalies.
2014-06-27 sprendimu Nr. T174 pakeisti pastatų paskirtį iš
Vilties g. 2, Užventis, ir
Nepriklausomybės g. 40, Lioliai.
Pastato Užventyje paskirtis
pakeista, Lioliuose esančiam
pastatui- ne.
Žemės
sklypai,
esantys
Nepriklausomybės
g.
39,

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
Nepriklausomybės g. 40, Nepriklausomybės g. 44
Lioliuose, viešajame registre ir sudaryti panaudos
sutartis dėl žemės naudojimo.
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Nepriklausomybės
g.
40,
Lioliuose, įregistruoti viešajame
registre. Nepriklausomybės g. 44
žemės sklypo įregistravimo
procedūros vykdomos.
Įvykdyta

Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus mažos vertės pirkimus.
Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų
vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą ir
jos rezultatų įvertinimą.
Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo verčių
skaičiavimą.

Liolių socialinės
globos namai

Bus patikslinta

2014-06-30

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma pagal rekomendacijas

2014-07-01

Direktoriaus
2014-06-19
įsakymu Nr. V-123 . patvirtintas
Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašas.

Liolių socialinės
globos namai

Artimiausiu metu bus paskirtas

2014-07-01

Teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti prekių bei
paslaugų pirkimo sutartis, kurios pasirašytos
pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio nuostatas.
Prekes ir paslaugas pirkti, vadovaujantis LR viešųjų
pirkimų įstatymo ir pasitvirtintų taisyklių
nuostatomis, atliekant visas pirkimo procedūras.
Kiekvienam pirkimui (išskyrus mažos vertės
pirkimą atliekamą apklausos žodžiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.
Patvirtinti maitinimo organizavimo tvarką ir paskirti
asmenį, atsakingą už maitinimo organizavimą.

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka

2014-08-30

Direktoriaus
2014-06-25
įsakymu Nr. V-130 paskirtas
atsakingas asmuo.
Įvykdyta

Liolių socialinės
globos namai

Vykdysime pagal įstatymą

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Liolių socialinės
globos namai

Bus patvirtinta

Buhalterinius
įrašus
taisyti,
vadovaujantis
Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str. nuostatomis.
Sudaryti ir patvirtinti patiekalų kalkuliacines
korteles,
vadovaujantis
pavyzdinėmis
rekomendacijomis.
Valgiaraščius
sudaryti,
atsižvelgiant
į
rekomenduojamas suaugusiems paros energijos,
maistinių medžiagų, mineralinių medžiagų ir
vitaminų
normas,
atkreipiant
dėmesį
į

Liolių socialinės
globos namai
Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Bus vykdoma

2014-09-30

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

2014-09-30

Nuolat

Direktoriaus
2014-06-31
įsakymas Nr. V-163.

Nuo 2014-06-13
nuolat

Vykdoma

2014-09-30

Direktoriaus
2014-06-23
įsakymu Nr. V-126 patvirtinta
maitinimo organizavimo tvarka,
2014-07-15
direktoriaus
įsakymu Nr. V-133 paskirtas
atsakingas asmuo už maitinimo
organizavimą.
Vykdoma
Direktoriaus
2014-07-15
įsakymu Nr. V-133 patvirtintos
kalkuliacinės kortelės.
Direktoriaus
2014-07-15
įsakymu Nr. V-133 patvirtinti
valgiaraščiai.

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
rekomenduojamas maisto produktų paros normos
suaugusiems asmenims, negalintiems judėti.
Pavyzdinius valgiaraščius sudaryti, atsižvelgiant į
faktinį maitinimų skaičių.
94

95
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99
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101
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Valgiaraščius-reikalavimus
patvirtintus
valgiaraščius
kalkuliacines korteles.

sudaryti
pagal
bei
patvirtintas

Maisto produktus naudoti ir nurašyti
patvirtintus valgiaraščius-reikalavimus.

pagal

Siekiant asignavimus naudoti įstatymų nustatyta
tvarka, nutraukti pagalbinio ūkio veiklą.
Patikslinti ir teikti tarybai BĮ Kelmės rajono Liolių
socialinės globos namų nuostatus, nutraukiant
galimybę verstis pagalbinio ūkio veikla.

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Vykdoma nepilnai, kol yra
gaunami produktai iš pagalbinio
ūkio.

Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

Nuolat

Vykdoma

Liolių socialinės
globos namai
Liolių socialinės
globos namai

Bus vykdoma

2014-12-01

Įvykdyta

Bus vykdoma

Nuostatų projektas
bus teikiamas
Tarybai š.m.
birželio mėn.

Tarybos 2014-06-27 sprendimas
Nr. T-156.

2013 metų savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių auditas
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės
Savivaldybės
įstatymo 16 straipsnio, 33 straipsnio 1 dalies
administracija
nuostatomis, viešojo sektoriaus subjektams ataskaitų
(Finansų skyrius,
rinkinius skelbti jų interneto svetainėse.
Apskaitos skyrius,
Bus vykdoma
Nuolat
Biudžetinių įstaigų
apskaitos skyrius)
Savivaldybės
biudžetinės įstaigos
Sukurti ir įdiegti kontrolės procedūras dėl skolų
suderinimo įforminimo, nustatant, kad siunčiami ir
gaunami suderinimo aktai turi būti registruojami,
Savivaldybės
segami pagal eiliškumą, datą ir kt., kaip užskaitomi
Bus parengta skolų suderinimo įforminimo
administracija
Iki 2014-12-15
faksu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis
tvarka
(Apskaitos skyrius)
gauti suderinimo aktai, kuris atsakingas darbuotojas
pasirašo, kaip ir kada aktai įtraukiami į inventorinius
aprašus, su kokia atžyma ir t.t.
Taisyti apskaitos registrų, Didžiosios knygos
Savivaldybės
duomenis, kad jie atitiktų derinant VSAKIS
administracija
Bus vykdoma
Nuolat
sistemoje konsolidavimo proceso metu koreguotus
(Apskaitos skyrius)
duomenis.
Vadovaujantis 17–ojo ir 22–ojo VSAFAS bei
Savivaldybės
Apskaitos politikos nuostatomis, atlikti išankstinių
administracija
Bus vykdoma
Nuolat
apmokėjimų vertinimo procedūrų, išankstinius (Apskaitos skyrius)

Buvo imtasi priemonių,
administracija teikė raštus
įstaigoms

Direktoriaus įsakymu Nr. A-743
patvirtintas tvarkos aprašas „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos gautinų sumų,
išankstinių apmokėjimų,
ilgalaikių ir trumpalaikių
įsipareigojimų inventorizacijos
procedūrų aprašymo“
Vykdoma

Vykdoma

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
103

104

105
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110

apmokėjimus teisingai atvaizduoti finansinėse
ataskaitose.
Siūlyti Savivaldybės tarybai parinkti audito įmonę
viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinių
ataskaitų rinkinių auditui atlikti
Užtikrinti, kad visi savivaldybės VSS apskaitą
tvarkytų buhalterinės apskaitos programa

Užtikrinti, kad savivaldybės KFAR pateikta
informacija būtų išsami ir teisingai atspindėtų VSS
finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto
pokyčius, pinigų srautus.
Nustatyti savivaldybės administracijos finansinių
ataskaitų grupės konsolidavimo procedūras.

Imtis priemonių, užtikrinant administracijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų priežiūrą viešųjų
pirkimų srityje.
Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, inicijavimą ir pasirengimą jiems,
pirkimų vykdymą
Užtikrinti tinkamą investicijų koordinavimą
savivaldybėje bei tinkamą sprendimų tarybai dėl
sprendimo investuoti teikimą

Atsiradus netinkamos finansuoti išlaidoms, laikytis
savivaldybėje paruošto Europos Sąjungos tvarkos

Savivaldybės
administracija
(Savivaldybės
vyriausiasis
gydytojas)
Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)
Savivaldybės
biudžetinės įstaigos
Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)

Įgyvendinta
Bus vykdoma

2014-12-31

Dar nevertinta
Bus vykdoma

2015-01-30

Vykdoma
Bus vykdoma

Nuolat

Savivaldybės
administracija
(Apskaitos skyrius)

Bus nustatytos savivaldybės finansinių
ataskaitų grupės konsolidavimo procedūros

Iki 2014-12-30

Savivaldybės
administracija
(Viešųjų pirkimų
skyrius)

Konsultuoti ir kartą per metus peržiūrėti jų
taisykles, planus, ataskaitas.

nuolat

Savivaldybės
administracija
(Viešųjų pirkimų
skyrius)

Bus parengta

Iki 2014-12-01

Bus vykdoma

Nuolat

Bus vykdoma

Nuolat

Savivaldybės
administracija
(Strateginio
planavimo ir
projektų valdymo
skyrius, Turto
valdymo skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Strateginio

Direktoriaus įsakymu 2014-1230 Nr. 1469 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės administracijos
finansinių ataskaitų ir jų
rinkinių sudarymo ir teikimo
tvarkos aprašas“.
Vykdoma, buvo teikti raštai
įstaigoms dėl dokumentų,
kuriuos kiekviena perkančioji
organizacija privalo turėti bei
dėl taisyklių atsinaujinimo
Patvirtinta KRSAD įsakymu
2014-11-28 Nr. A-1321 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų
planavimo, organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
NEVYKDOMA, nes pvz, buvo
skiriami pinigai dalininko įnašui
didinti Tytuvėnų piligrimų
centrui, tačiau nebuvo prieš tai
priimtas sprendimas dėl
investavimo
NEVYKDOMA

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas

111

112

aprašo ir ruošti bei teikti tarybai sprendimą dėl
netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

planavimo ir
projektų valdymo
skyrius)

Sudaryti centrinę inventorizacijos komisiją metinės
inventorizacijos darbui koordinuoti ir kontroliuoti.

Savivaldybės
administracija
(Turto valdymo
skyrius)

114

115

Bus sudaryta

Ruošiant tarybos sprendimą dėl pritarimo
įgyvendinti projektą, jame papildomai numatyti tam
projektui įgyvendinti reikalingų etatų skaičių,
pareigybių sąrašą.
Patvirtinti savivaldybės skolinimosi politika, su
tikslu valdyti riziką, kad bus įvykdyti skolinantis
prisiimti įsipareigojimai.
Patvirtinti tvarką, kurioje būtų numatytos (aptartos)
procedūros, suteikiant garantijas bei pasirašant
lizingo sutartis.

Savivaldybės
administracija
(Strateginio
planavimo ir
projektų valdymo
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Finansų skyrius)

Bus parengtos bendros visiems projektams
apskaitos taisyklės

117

Planuojant biudžete darbo užmokesčio fondą,
vadovautis darbo užmokesčio planavimo metodika.
Išlaidas
apskaityti,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Iki 2014-12-31

Patvirtintos
administracijos
direktoriaus
2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. A-1459 „Dėl iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir
projekto
vykdytojo
lėšų
finansuojamų projektų valdymo
apskaitos taisyklės
Vykdoma

Bus vykdoma

Nuolat

Bus vykdoma

2014-12-31

NEĮVYKDYTA

Bus vykdoma

116

Iki 2014-11-15

Tarybai pritarus dėl projekto įgyvendinimo,
kiekvienam projektui rengti projekto valdymo
apskaitos taisykles.
Savivaldybės
administracija
(Apskaitos skyrius)

113

Vykdoma

Savivaldybės
administracija
Bus vykdoma
(Finansų skyrius)
Kelmės specialioji mokykla
Kelmės specialioji Išlaidos bus apskaitomos, vadovaujantis
mokykla
Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir
išlaidų klasifikacija.

2014-12-31

Administracijos
direktoriaus
2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas
Nr. A-1476 „Dėl procedūrų,
suteikiant
garantijas
bei
pasirašant
lizingo
sutartis,
patvirtinimo“.
DAR NEVERTINOME

Nuolat

Vykdoma
2014-06-30

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
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Įvertinti išieškotiną sumą už padarytą žalą, po
vagystės iš Įstaigos 2006 m., vadovaujantis 17 – ojo
VSAFAS nuostatomis.

Kelmės specialioji
mokykla

Patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamą
ataskaitą At-6 apie visus per 2013 kalendorinius
metus atliktus mažos vertės pirkimus.
Patvirtinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašą, kuriame numatytos procedūros užtikrintų
tinkamą pirkimų proceso valdymą ir apimtų visą
pirkimo procesą: poreikių formavimą, pirkimų
planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų
vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, vykdymą, jos
rezultatų įvertinimą bei kontrolę.
Paskirti atsakingą asmenį už pirkimo verčių
skaičiavimą.
Užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji
pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, sudarytų ne
mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų
pirkimų vertės pirkimų atlikti iš neįgaliųjų socialinių
įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba
daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių
arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių,
kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir
kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau
kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms,
teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams
pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių
dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas.

Kelmės specialioji
mokykla

Nutraukti neterminuotas prekių bei paslaugų
pirkimo sutartis, kurios sudarytos pažeidžiant VPĮ
18 straipsnio nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka.
Kiekvienam pirkimui (išskyrus mažos vertės
pirkimą atliekamą apklausos žodžiu būdu) formuoti
bylą, kurioje būtų segami visi pirkimo dokumentai.

Kelmės specialioji
mokykla

Bus nutrauktos neterminuotos prekių bei
paslaugų pirkimo sutartys.

Kelmės specialioji
mokykla

Nuo 2014 m. formuojama kiekvienam
pirkimui byla, kurioje segami visi pirkimo
dokumentai.

Kelmės specialioji
mokykla

Bus rašomas raštas Telšių apskrities
vyriausiojo Policijos Komisariato Kelmės
rajono Policijos Komisariatui dėl vagystės
2006 m. iš mokyklos, įvertinant išieškotiną
sumą už padarytą žalą.
Bus patikslinta Viešųjų pirkimų tarnybai
ataskaita At-6 už 2013 metus apie atliktus
mažos vertės pirkimus.
Bus
patvirtintas
Viešųjų
pirkimų
organizavimo tvarkos aprašas.

2014-06-30

Išieškotina suma už padarytą
žalą po vagystės iš įstaigos 2006
m. nepasikeitė, nes tyrimas dar
nebaigtas, tęsiama paieška.
Įvykdyta

2014-06-30
Vykdoma

2014-09-30

Kelmės specialioji
mokykla
Kelmės specialioji
mokykla

Kelmės specialioji
mokykla

Bus paskirtas atsakingas asmuo už pirkimo
verčių skaičiavimą.
Bus siekiama, kad prekių, paslaugų ir darbų
viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės sistemos priemonėmis
sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų
mokyklos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Bus siekiama, kad 5 procentai visų
supaprastintų pirkimų vertės pirkimai bus
atliekami iš neįgaliųjų socialinių įmonių ,
įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50
procentų nuteistųjų, atliekančių arešto,
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba
įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos
priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos
pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų
pacientų,
jų
pagamintoms
prekėms,
teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems
darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų
asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji,
įdarbinimo programas.

2014-06-30

Įvykdyta
Vykdoma

2014-06-30

Vykdoma

2014-09-30

Įvykdyta
2014-09-30
Vykdoma
2014-09-30

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos priedas
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Inventorizaciją atlikti vadovaujantis inventorizacijos
taisyklėmis.
Sudaryti komisiją atlikti tyrimą dėl ūkio būdu
vykdytų remonto darbų sąmatų, atliktų darbų ir
medžiagų nurašymo aktų sudarymo, jų atitikties
faktinėms apimtims pagrįstumo.

Kelmės specialioji
mokykla
Kelmės specialioji
mokykla

Inventorizacija už 2014 metus bus atliekama
vadovaujantis inventorizacijos taisyklėmis.
Bus sudaryta komisija atlikti tyrimui dėl 2013
m. ūkio būdu vykdytų ir atliktų remonto
darbų ir medžiagų nurašymo aktų atitikimo
faktinėms apimtims.

______________________________________________________________

2014-12-31

Dar nevertinta
Įvykdyta

2014-12-31

