Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

2012 metais atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimas
Rekome
ndacijos

eilės
numeri
s
1

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
suteikta
rekomendacija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas
(data)*

2

3
4
5
Rekomendacija iš ankstesnių metų auditų (Dėl 2010 metų turto statistinės ataskaitos)
Parengti
savivaldybės
turto
Savivaldybės
informacinę
bazę,
kuri
jungtų administracija
informaciją apie turtą, jo būklę,
pokyčius, sudarytas sutartis dėl jo
naudojimo ir kitus reikšmingus
dalykus.

Dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą
Išanalizuoti ketinamos imti paskolos
naudojimo veiklos sritis ir imtis
priemonių, kad planuojama imti
ilgalaikė paskola būtų naudojama tik
investiciniams
projektams,
finansuojamiems iš ES lėšų, finansuoti
VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras
Savivaldybės administracijai paruošti ir pateikti tvirtinti Dalininkų
susirinkimui:
2 1. įstaigos veiklos strategiją, nustatyti
veiklos vertinimo kriterijus.
3 2. valdymo struktūrą ir pareigybių
sąrašą.
4 3. konkurso vadovo pareigoms nuostatus.
1

5 4. sąrašą, kvalifikacinius reikalavimus,

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija
Savivaldybės
administracija
Savivaldybės
administracija
Savivaldybės

Pastabos dėl įgyvendinimo

5
Rekomendacijos įgyvendino
terminas pratęstas iki
2012-11-01; iki 2013-03-01:
2013-09-01
NEĮGYVENDINTA

Įgyvendinta

Paruoš įstaigos veiklos strategiją,
nustatys veiklos vertinimo kriterijus.
Paruoš valdymo struktūrą ir
pareigybių sąrašą.
Paruoš konkurso vadovo pareigoms
nuostatus.
Paruoš sąrašą, kvalifikacinius

2012-03-30
2012-03-30
2012-03-30
2012-03-30

Įgyvendinta 2012-04-23
dalininkų protokolas Nr. 26
Įgyvendinta 2012-04-23
dalininkų protokolas Nr. 26
Įgyvendinta 2012-04-23
dalininkų protokolas Nr. 26
Įgyvendinta 2012-04-23

konkurso nuostatus pareigoms, į
kurias darbuotojai priimami konkurso
būdu.
Papildyti Įstaigos įstatus dėl filialų
steigimo bei jų veiklos nutraukimo
tvarkos.
Nedelsiant inventorizuoti Įstaigos
turtą pagal gaisro pasibaigimo dienos
būklę.
paruošti ir pateikti tvirtinti Dalininkų
susirinkimui tvarkos aprašus: įstaigos
vidaus kontrolės; ilgalaikio turto
pripaţinimo, perkėlimo ir apskaitos;
blankų apskaitos; specialiųjų lėšų
naudojimo; komandiruočių išlaidų
apmokėjimo; labdaros ir paramos lėšų
naudojimo; darbuotojų priedų ir
priemokų skyrimo ir mokėjimo;
materialinių vertybių perdavimo;
darbo laiko apskaitos.
paskirti asmenis, atsakingus: uţ
pirkimų organizavimą ir organizavimo
prieţiūrą; uţ pirkimų planavimą; uţ
pirkimų vykdymą naudojantis CPO
elektroniniu
katalogu;
uţ
perkančiosios
organizacijos
administravimą Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje; uţ
sutarčių vykdymo kontrolę.

administracija

10 9. Tinkamai įforminti VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų centro“ teises į
nematerialųjį turtą www.tytuvenai.eu.
11
Tinkamai įforminti pagal panaudą
gautą turtą.

VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

6 5.

7 6.

8 7.

9 8.

Savivaldybės
administracija
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

reikalavimus, konkurso nuostatus
pareigoms, į kurias darbuotojai
priimami konkurso būdu.
Papildys Įstaigos įstatus dėl filialų
steigimo bei jų veiklos nutraukimo
tvarkos.
Inventorizuos

dalininkų protokolas Nr. 26

2012-03-30

Įgyvendinta

2012-03-02

Paruoš tvarkos aprašus: įstaigos
vidaus kontrolės; ilgalaikio turto
pripaţinimo, perkėlimo ir apskaitos;
blankų apskaitos; specialiųjų lėšų
naudojimo; komandiruočių išlaidų
apmokėjimo; labdaros ir paramos
lėšų naudojimo; darbuotojų priedų ir
priemokų skyrimo ir mokėjimo;
materialinių vertybių perdavimo;
darbo laiko apskaitos.

2012-03-30

Inventorizuota, rasti
trūkumai perduoti Šiaulių
apygardos prokuratūrai
Įgyvendinta

Paskirs asmenis, atsakingus: uţ
pirkimų organizavimą ir
organizavimo prieţiūrą; uţ pirkimų
planavimą; uţ pirkimų vykdymą
naudojantis CPO elektroniniu
katalogu; uţ perkančiosios
organizacijos administravimą
Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje; uţ sutarčių
vykdymo kontrolę.
Suderinus su Ekonomikos ir
investicijų skyriumi.

2012-03-30

Įgyvendinta

2012-03-30

Įgyvendinta

Bus įforminta.

2012-03-30

Įgyvendinta

12

13

14

15

16

Patikslinti veiklos rezultatų ataskaitą
teisinga ilgalaikio turto nusidėvėjimo
suma.
Patvirtinti darbo (pamainų) grafikus ir
juos paskelbti ne vėliau kaip prieš 2
savaites iki jų įsigaliojimo.
Patvirtinti
sargo,
pagalbinio
darbininko,
muziejaus
administratorės,
renginių
organizatorės pareigybių aprašymus.
Su darbuotojais sudaryti visiškos
materialinės atsakomybės sutartis,
kuriose būtų nustatyta uţ kokias
materialines vertybes darbuotojas
prisiima
visišką
materialinę
atsakomybę ir kokius įsipareigojimus
prisiima darbdavys, uţtikrindamas
sąlygas, kad ţala neatsirastų.
Veiklos ataskaitą skelbti viešai LR
viešųjų įstaigų įstatymo numatyta
tvarka.

VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“
VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

Bus patikslinta

2012-03-30

Įgyvendinta

Bus patvirtinta

2012-03-30

Įgyvendinta

Patvirtins sargo, pagalbinio
darbininko, muziejaus
administratorės, renginių
organizatorės pareigybių aprašymus.
Sudarys visiškos materialinės
atsakomybės sutartis, kuriose būtų
nustatyta uţ kokias materialines
vertybes darbuotojas prisiima visišką
materialinę atsakomybę ir kokius
įsipareigojimus prisiima darbdavys,
uţtikrindamas sąlygas, kad ţala
neatsirastų.
Bus skelbiama

2012-03-30

Įgyvendinta

2012-03-30

Įgyvendinta

2012-03-30

Neįgyvendinta

Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius

Bus
paskirtas
vyriausiasis
specialistas Kęstutis Kneiţys

2012-03-30

Įgyvendinta

Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo skyrius

Bus paruošta

2012-04-30

Įgyvendinta

VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų
centras“

17

18

19

Kelių plėtros ir priežiūros programos
auditas
Paskirti atsakingą asmenį uţ remonto
darbus, kuris dokumentuose nurodytų
remonto tipą, t.y., atskirtų esminį
pagerinimą nuo paprasto remonto, ir
priimtų sprendimą dėl objekto
naudojimo laikotarpio pratęsimo.
Papildyti Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. gruodţio 22 d.
sprendimu Nr. T-346 patvirtintą
tvarką dėl savivaldybei ir valstybei
nuosavybės
teise
priklausančio
savivaldybės patikėjimo teise valdomo

turto dėl ilgalaikio turto esminio
pagerinimo procedūrų, vadovaujantis
12-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartu
(VSAFAS).
20

21

Sudarant ir tvirtinant Objektų sąrašą
(strateginio planavimo komisijos
teikimu tvirtina savivaldybės taryba)
siekti, kad jis maksimaliai sutaptų su
Strateginiame veiklos plane numatytu
objektų sąrašu.
Vykdyti einamąją statybos darbų
kontrolę pagal kiekvieną statybos
rangos sutartį.

Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius

Sudarytų objektų sąrašas bus SPG pirmame
pateiktas Strateginio planavimo posėdyje
grupei posėdyje. SPG priims
sprendimą, kuriuos objektus būtina
įtraukti į SVP.

Įgyvendinta

Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius

Uţ sutarčių vykdymo kontrolę bus
paskirta skyriaus specialistė Albina
Rukienė

Įgyvendinta

2012-03-30

SĮ Kelmės knygynas
J. Graičiūno gimnazija
Savivaldybės administracijai
22

23

24

Perduoti apskaitomą administracijos
apskaitoje ilgalaikį turtą (garaţą)
J.Graičiūno gimnazijai.
Kelmės J.Graičiūno gimnazijai
Viešųjų pirkimų procedūras vykdyti
vadovaujantis
Viešųjų
pirkimų
įstatymu
ir
patvirtintomis
supaprastintų
viešųjų
pirkimų
vykdymo taisyklėmis.
Vykdyti
darbo
sutarčių
administravimo kontrolės procedūras.

2012-06-30

Perduos ilgalaikį turtą gimnazijai

Įgyvendinta

Kelmės
J.Graičiūno
gimnazija

Visi pirkimai vykdomi naudojant Bus
vykdoma
CVP IS, tik pasirašius pirkimo sutartį nuolat
ar apklausos būdu.

Įgyvendinta

Kelmės
J.Graičiūno
gimnazija

Atlikti darbo sutarčių pakeitimai, jie 2012-04-23, bus
suderinti su darbuotojais, padaryti vykdoma nuolat
įrašai darbo sutarčių registravimo
ţurnale.
Įsakymu
paskirtas
atsakingas asmuo uţ darbo sutarčių
administravimą.

Įgyvendinta

25

26

27

28

29

30

31

32

Patvirtinti priedų ir priemokų skyrimo Kelmės
ir mokėjimo tvarką.
J.Graičiūno
gimnazija
Tinkamai įtraukti į apskaitą patikėjimo Kelmės
teise valdomą ilgalaikį turtą (garaţą).
J.Graičiūno
gimnazija
Pasitvirtinti
apskaitos
registrus,
vadovaujantis galiojančiais teisės
aktais.
Gimnazija, atsiţvelgdama į ilgalaikio
turto paskirtį, naudojimo intensyvumą
(amortizacijos)
minimalius
ir
maksimalius
ekonominius
normatyvus, turi nustatyti ilgalaikio
turto naudingo tarnavimo laiką.
„Ąžuoliuko“ darželis-mokykla

Kelmės
J.Graičiūno
gimnazija
Kelmės
J.Graičiūno
gimnazija

Parengta Priedų ir priemokų skyrimo
ir mokėjimo tvarka ir patvirtinta
įsakymu.
2012-04-18
parašytas
raštas
savivaldybės
administracijos
direktoriui Nr. S-361 (1.18) “Dėl
avarinės būklės garaţo nugriovimo”.
Apskaitos registrai patvirtinti atskiru
įsakymu.

2012-04-23

Įgyvendinta

Nustatys
savivaldybės
administracija.

Įgyvendinta

2012-04-23

Įgyvendinta

2012-04-19 ilgalaikio turto naudingo 2012-04-23
tarnavimo laikas suderintas su
savivaldybės
administracijos
direktoriumi ir patvirtintas įsakymu.

Įgyvendinta

Įgyvendinti priemones, kad vaikai būtų
maitinami pagal teisės aktų reikalavimus,
įdiegti maisto produktų neteisėto
naudojimo ir neteisingos apskaitos riziką
maţinančias vidaus kontrolės procedūras.
Pasitvirtinti šias tvarkas:

Maitinimo išlaidų ir maisto
produktų apskaitos politiką;

Sandėliuojamų
materialinių vertybių priėmimo ir
išdavimo tvarkos;

Materialinių
vertybių
saugojimo sąlygos, taisyklės ir tvarka;

Darbuotojų
maitinimosi
įstaigoje tvarkos, įkainių.

“Ąţuoliuko”
darţelismokykla

Mokyklos maitinimas bus vykdomas
pagal pateiktas išvadas.

Nuo 2012-03-01

“Ąţuoliuko”
darţelismokykla

Bus patvirtintos.

2012-06-30

Įgyvendinta

Viešuosius
pirkimus
organizuoti,
vadovaujantis
LR viešųjų pirkimų
įstatymu
ir
pasitvirtintomis
Supaprastintųjų pirkimų taisyklėmis.
Patvirtinti:
sutarčių
registrą,

“Ąţuoliuko”
darţelismokykla

Bus vykdoma.

Nuo 2012-05
(mėn.)

Vykdoma

“Ąţuoliuko”

Pasitvirtinti įstaigos vadovo įsakymu

2012-05-30

Vykdoma

Įgyvendinta

33

34

konfidencialumo pasiţadėjimų registrą,
nešališkumo deklaracijų registrą, Viešojo
pirkimo komisijos, Pretenzijų nagrinėjimo
komisijos protokolų, pirkimo dokumentų,
įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties
(preliminariosios sutarties) ataskaitų, visų
per kalendorinius metus atliktų pirkimų,
kai pagal preliminariąsias pirkimų sutartis
sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų
per kalendorinius metus atliktų pirkimų,
nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo
10 straipsnio 5 dalyje, bei maţos vertės
pirkimų ataskaitų registrą (popieriuje ar
skaitmeninėje laikmenoje).
Paskirti uţ pirkimų organizavimą ir
organizavimo prieţiūrą atsakingą asmenį;
uţ pirkimų planavimą atsakingą asmenį;
uţ
perkančiosios
organizacijos
administravimą
Centrinėje
viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje atsakingą
asmenį; uţ sutarčių vykdymo kontrolę
atsakingą asmenį.
Darbo sutartis ir jų pakeitimus sudaryti,
darbo uţmokestį uţ atostogas mokėti,
vadovaujantis LR darbo kodeksu.

darţelismokykla

sutarčių, konfidencialumo pasiţadėjimų,
nešališkumo deklaracijų registrus.

“Ąţuoliuko”
darţelismokykla

Dėl pirkimo organizavimo, prieţiūrą ir
administravimą CVPIS, bei sutarčių
vykdymo kontrolę paskirti asmenys .

“Ąţuoliuko”
darţelismokykla

Darbo sutartys ir jų pakeitimai daromi,
darbo uţmokestis uţ atostogas bus
mokamas, vadovaujantis LR darbo
kodeksu.
Bus patvirtintas direktorės įsakymu
valandų skaičius ir konkretūs darbai, uţ
kuriuos tarifikuojamos 1-3 h.

Nuo 2012 m.

Vykdoma

2012-09-01

Įgyvendinta

Tvarka bus paruošta ir patvirtinta

2012-06-30

Įgyvendinta

Gavus priėmimo-perdavimo aktą tvora
bus įtraukta į apskaitą.

2012-07-30

Neįforminta, nes
dokumentai perduoti STT

35

Įstaigos direktorės įsakymu patvirtinti
valandų skaičių ir konkretų darbą, uţ
kuriuos tarifikuojamos 1-3 valandos.

36

Patvirtinti priedų ir priemokų skyrimo ir
mokėjimo tvarką.

37

Vadovaujantis
VSAFAS,
tinkamai
įforminti įstaigos veikloje naudojamą
tvorą.

“Ąţuoliuko”
darţelismokykla
“Ąţuoliuko”
darţelismokykla
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

„Kūlverstuko“ darželis-mokykla
38 1. Numatyti
papildomas
kontrolės

„Kūlverstuko“

Bus vykdoma

Įgyvendinta

2012-09-01

Vykdoma

procedūras, siekiant uţtikrinti teisėtą ir
ekonomišką darbo uţmokesčio lėšų
naudojimą.

darţelismokykla

2.

39 1. Į ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą
įtraukti 1300 Lt vertės materialųjį
turtą.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus įtraukta

2012-07-01

Įgyvendinta

40 1. Sudaryti papildomas darbo sutartis su
asmenimis, dirbančiais papildomą
darbą, nesusijusį su pagrindiniu darbu.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus sudaryta.

2012-09-01

Įgyvendinta

41 2. Darbo sutartis sudaryti, vadovaujantis
LR darbo kodeksu.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla
„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus vadovaujamasi

Nuolat

Vykdoma

Bus patikslinta

2012-09-01

Įgyvendinta

Nuolat

Vykdoma

2012-09-01

Įgyvendinta
Tvarkos patvirtintos 201208-02 įsakymu Nr. V-89, 87,
90,

42

Patikslinti pareigybės aprašymus pagal
darbuotojų vykdomas funkcijas ir
etatų sąraše nurodytus pareigybių
pavadinimus.

43

Viešuosius
pirkimus
atlikti,
vadovaujantis LR viešųjų pirkimų
įstatymu.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus laikomasi

44 3. Įgyvendinti priemones, kad vaikai
būtų maitinami pagal teisės aktų
reikalavimus. Pasitvirtinti šias tvarkas:
 Maitinimo išlaidų ir maisto produktų
apskaitos politiką;
 Sandėliuojamų materialinių vertybių
priėmimo ir išdavimo tvarkos;
 Materialinių
vertybių
saugojimo
sąlygos, taisykles ir tvarką;
 Materialinių
vertybių
apskaitos
vedimo tvarką;
 Darbuotojų maitinimosi įstaigoje
tvarką.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus patvirtintos

45

Lėšas, skirtas socialinei globai
asmenims su sunkia negalia, naudoti,
vadovaujantis
Kelmės
rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo
29 d. sprendimu patvirtintos tvarkos
aprašu.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus vadovaujamsi

nuolat

Vykdoma

46

Įstaigos gautas pajamas uţ vaikų
išlaikymą apskaityti, vadovaujantis
Savivaldybės patvirtinta tvarka.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus laikomasi

Nuolat

Vykdoma

47

Patikslinti ilgalaikio materialaus turto
(pastato) vertę.

„Kūlverstuko“
darţelismokykla

Bus patikslinta

2012-07-01

Įgyvendinta

48

49

50

Ataskaita
dėl
maitinimo
organizavimo
rajono
ugdymo
įstaigose
Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtinti Maitinimo Kelmės rajono
savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos
aprašą.

Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtinti
procedūras,
reglamentuojančias
kainų
uţ
savivaldybės
švietimo
įstaigų
teikiamas
atlygintinas
maitinimo
paslaugas nustatymą ir keitimą, kurios
uţtikrintų periodinę maitinimo kainų
perţiūrą ir teisėtą savivaldybės
biudţeto lėšų panaudojimą.
Uţtikrinti, kad savivaldybės biudţeto
lėšomis
nebūtų
finansuojamos

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius.

Bus parengtas maitinimo Kelmės
rajono
savivaldybės
ugdymo
įstaigose tvarkos aprašas.

2012-09-01

Rekomendacijų
įgyvendinimo terminas
pratęstas iki 12-01
Įgyvendinta

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius.

Bus
parengta
tvarka,
reglamentuojanti
kainų
uţ
savivaldybės
švietimo
įstaigų
teikiamas atlygintinas maitinimo
paslaugas nustatymą ir keitimą.

2012-09-01

Neįgyvendinta

Kelmės rajono
savivaldybės

Bus paruošta tvarka.

2012-09-01

Vykdoma

savivaldybės
švietimo
įstaigų administracija,
darbuotojų maitinimui skirtų patiekalų Švietimo,
gamybos (paruošimo) išlaidos.
kultūros ir
sporto skyrius.
51

Sukurti procedūras, įtvirtinančias
nemokamo
mokinių
maitinimo
produktams įsigyti skiriamų lėšų
dydţių nustatymo, perţiūrėjimo ir
keitimo pagrindus.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius.

Bus parengta tvarka.

2012-09-01

Įgyvendinta

52

Kartu su švietimo įstaigomis ieškoti
vidinių rezervų maitinimo paslaugų
teikimo veiklos efektyvumui ir
rezultatyvumui didinti.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija,
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius.

Švietimo įstaigų vadovai bus
įpareigoti
tobulinti
maitinimo
paslaugos teikimą.

2012-09-01

Vykdoma

53

Svarstyti
galimybę
organizuoti Kelmės rajono
centralizuotus prekių ir paslaugų savivaldybės
pirkimus
rajono
ikimokyklinio administracija,
ugdymo įstaigoms.
Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius.

Bus svarstoma

2012-09-01

Neįgyvendinta

Bus perţiūrėtos biudţetinių įstaigų
interneto svetainės ir pakartotinai
priminta skelbti ataskaitas.

2012-12-28

Vykdoma

Nuolat

Neįgyvendinta

54

55

2011 metų biudžeto vykdymo ir
finansinės atskaitomybės ataskaita
Uţtikrinti, kad visų savivaldybės
biudţetinių įstaigų visos ataskaitos
būtų paskelbtos jų arba savivaldybės
internetinėse svetainėse.
Apskaitą
tvarkyti,
vadovaujantis
VSAFAS.

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

Bus vadovaujamasi VSAFAS.

56

Patikslinti Finansų skyriaus funkcijas,
susijusias su Iţdo apskaitos tvarkymu.

57

Paruošti ir patvirtinti Savivaldybės
administracijos finansų kontrolės
taisykles, apjungiant visų skyrių
funkcijas.

58

Organizuojant
programų,
finansuojamų iš savivaldybės biudţeto,
vykdymą,
skiriant
biudţeto
asignavimus
kitiems
subjektams,
vadovautis LR biudţeto sandaros
įstatymu.

59

Nustatyti prieţiūros priemones ir
kontrolės procedūras, kurios uţtikrintų
suplanuotos
vietinės
rinkliavos
surinkimą į savivaldybės biudţetą.

60

Rekomenduojama

paruošti

vienus

projektų
valdymo skyrius,
Apskaitos
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Finansų
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Apskaitos
skyrius, Teisės ir
personalo
skyrius, Finansų
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo skyrius,
Teisės ir
personalo
skyrius, Finansų
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo skyrius,
Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius)
Savivaldybės

Finansų skyriaus nuostatai bus
patikslinti
administracijos
direktoriaus įsakymu.
Finansų
ministerija
planuoja
paruošti
pavyzdines
finansų
kontrolės taisykles.
Bus
patvirtintos
Savivaldybės
administracijos finansų kontrolės
taisyklės, apjungiančios visų skyrių
funkcijas.
Skiriant lėšas kitiems subjektams,
bus vadovaujamasi teisės aktų
nuostatomis.

2012-10-31

2012-11-02direktoriaus
įsakymu Nr. A-1036
patikslinta
Vykdoma

2013-03-29

Nuolat

Nevisiškai

Paruošti prieţiūros priemonių ir
kontrolės procedūrų, kurios uţtikrins
suplanuotos
vietinės
rinkliavos
surinkimą į savivaldybės biudţetą
tvarkos aprašą.

2012-10-01

2012-09-28 tarybos
sprendimu Nr. T-289
nustatytos procedūros

Paruošti bendrus vietinių rinkliavų

2012-10-01

Patvirtinta 2012-09-28

–
–
–
–

–

61

vietinių rinkliavų nuostatus, kurie administracija nuostatus.
apimtų visas vietinių rinkliavų rūšis,
(Strateginio
lengvatų teikimą bei jų surinkimo
planavimo ir
kontrolę. Tikslinga būtų vienam
projektų
skyriui pavesti visų rūšių vietinių valdymo skyrius,
rinkliavų administravimą, kad būtų Kraštotvarkos,
uţtikrinama
pajamų
surinkimo paveldosaugos
kontrolė. Juose:
ir statybos
skyrius)
-Nustatyti ir patvirtinti viešąsias vietas
savivaldybės teritorijoje.
-Nustatyti vietinių rinkliavų dydţius uţ
teikiamas laisvalaikio ir pramogų
organizavimo paslaugas.
-Patvirtinti vietinės rinkliavos dydţius
ne ant savivaldybei priklausančių
objektų.
-Papildyti vietinės rinkliavos nuostatus
apmokestinant vietine rinkliava visų
teisinių formų juridinius asmenis
(dirbančius pagal verslo liudijimą,
vykdančius individualią veiklą, kaimo
turizmo sodybas).
-Patikslinti
Kelmės
rajono
savivaldybės
tarybos
2006
m.
gruodţio 12 d. sprendimą Nr. T-373,
nes
savivaldybės
administracija
nebeišduoda leidimų pardavinėti I, II
ir TO klasės civilines pirotechnikos
priemones.
Paskirti atsakingą asmenį uţ vietinės
Savivaldybės
rinkliavos uţ komunalinių atliekų administracija
administravimo kontrolę. Atsakingam
(Strateginio
uţ vietinių rinkliavų administravimą
planavimo ir
skyriui vietinių rinkliavų apskaitą vesti
projektų
pagal kiekvieną vietinės rinkliavos valdymo skyrius,

Administracijos direktoriaus įsakymu
bus paskirtas atsakingas asmuo uţ
vietinių rinkliavų administravimo
kontrolę.

tarybos sprendimu Nr. T289

2012-08-31

2012-10-31 įsakymu Nr. A1030 paskirtas atsakingas
asmuo uţ vietinės rinkliavos
administravimą ir
informacijos rinkimą apie
vietinę rinkliavą.

rūšį, kaupti informaciją apie suteiktas
lengvatas.

62

63

64

65

Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius)

Rekomenduojama, jei savivaldybė
Savivaldybės
nustatys, kad per kalendorinius metus administracija
ŠRATC surinko maţiau vietinės
(Teisės ir
rinkliavos įmokų nei planuota,
personalo
įvertinus (išminusavus) iš planuotos
skyrius)
surinkti rinkliavos sumos atleidimus ir
rinkliavos
neskaičiavimą
pagal
nuostatus, tai mokestis uţ rinkliavos
administravimą
maţinamas
(nesumokamas) tiek pat procentų, kiek
nesurinkta rinkliavos. Reglamentuoti
administravimo sąmatoje numatytas
lėšas skolai išieškoti priklausomai nuo
išieškotų sumų.
Patvirtinti bendrojo finansavimo lėšų
Savivaldybės
(grąţintų uţ Europos Sąjungos fondų administracija
lėšomis
finansuojamų
projektų
(Strateginio
įgyvendinimą) apskaitos ir naudojimo
planavimo ir
taisykles, kartu numatant tvarką ir
projektų
priemones dėl netinkamų finansuoti valdymo skyrius,
išlaidų kontrolės.
Apskaitos
skyrius, Finansų
skyrius)
Pagal galiojančius teisės aktus
Savivaldybės
paruošti Privatizavimo komisijos administracija
veiklos nuostatus ir teikti tvirtinti
(Strateginio
savivaldybės tarybai.
planavimo ir
projektų
valdymo
skyrius)
Patvirtinti privatizavimo komisijos
Savivaldybės

Keičiant sutartį su ŠRATC bus
atsiţvelgta ir įtraukta į sutarties
nuostatas.

2013-03-29

Vykdoma

Bus
patvirtintos
bendrojo
finansavimo lėšų apskaitos ir
naudojimo taisyklės

2012-10-01

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012-10-29
sprendimu Nr. T-321
patvirtintos

Bus
papildyti
Privatizavimo
komisijos veiklos nuostatai ir pateikti
tvirtinti savivaldybės tarybai.

2012-10-30

Bus

2012-10-30

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012-09-28
sprendimu Nr. T-291
patvirtinti Kelmės rajono
savivaldybės turto
privatizavimo nustatai ir
darbo reglamentas
Kelmės rajono savivaldybės

papildyti

Privatizavimo

darbo reglamentą.

66

Privatizavimo fondo lėšas naudoti
pagal paskirtį.

67

Teikti Tarybai ne tik metinę
Privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų
sąmatą, bet ir lėšų panaudojimo
aiškinamąjį raštą.

68

Direktoriaus rezervo lėšas naudoti,
vadovaujantis LR biudţeto sandaros
įstatymu.

69

Reprezentacines išlaidas apskaityti
teisės aktų nustatyta tvarka.

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

komisijos
veiklos
nuostatai,
komisijos darbo reglamentas ir
pateikti tvirtinti savivaldybės tarybai.

Naudojant privatizavimo fondo lėšas
bus atsiţvelgiama į pajamų ir išlaidų
sąmatą.

Nuolat

tarybos 2012-09-28
sprendimu Nr. T-291
patvirtinti Kelmės rajono
savivaldybės turto
privatizavimo nustatai ir
darbo reglamentas
Vykdoma

2013 metais Tarybai tvirtinti bus
pateikta Privatizavimo fondo lėšų
panaudojimo
ataskaita
su
aiškinamuoju raštu.

2013-03-29

Įgyvendinta

Bus
pakeistos
Administracijos
direktoriaus rezervo lėšų skyrimo ir
naudojimo taisyklės.

2012-09-28

Reprezentacinės
išlaidos
bus
apskaitomos teisės aktų nustatyta
tvarka.

Nuolat

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012-12-18
sprendimu Nr. T-389
patvirtintas Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus
rezervo lėšų naudojimo
tvarkos aprašas
Vykdoma

Savivaldybės
administracija
(Apskaitos
skyrius)

70

Patvirtinti Savivaldybės aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos lėšų planavimo, apskaitos
ir ataskaitų teikimo tvarką.

Savivaldybės
administracija
(Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius)

Bus paruošta Savivaldybės aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos lėšų planavimo, apskaitos
ir ataskaitų teikimo tvarka.

2012-09-28

71

Patvirtinti aplinkosaugos projektų
(priemonių)
finansavimo
tvarką,
numatant paraiškų teikimo, vertinimo,
lėšų skyrimo bei naudojimo tvarką,
kontrolės procedūras.

Bus paruošta aplinkosaugos projektų
(priemonių) finansavimo tvarka,
numatytos kontrolės procedūros.

2012-09-28

72

Kasmet
viešai
internetiniame
savivaldybės tinklalapyje ar spaudoje
skelbti informaciją apie galimybę
teikti
paraiškas
aplinkosaugos
projektų (priemonių) finansavimui iš
Savivaldybės
aplinkos
apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšų.
Imtis priemonių, kad visas turtas
savivaldybėje būtų apskaitytas pagal
VSAFAS reikalavimus.

Savivaldybės
administracija
(Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Apskaitos
skyrius,
Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo skyrius,

Ruošiant
Savivaldybės
administracijos finansų kontrolės
taisykles, apjungiant visų skyrių
funkcijas, jose bus numatyta
savivaldybės turto apskaitos pagal
VSAFAS kontrolės procedūros.

2013-03-29

Vykdoma

Atliekant metinę inventorizaciją,
įpareigojant komisijos pirmininką,
komisiją metinei inventorizacijai
atlikti, turto inventorizaciją atlikti
vadovaujantis
Vyriausybės
patvirtinta Inventorizavimo tvarka ir

2012-12-31

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012-11-26 įsakymu Nr. A1151 patvirtintos Kelmės
rajono savivaldybės
administracijos ir seniūnijų

73

74

Imtis
priemonių,
kad
turto
inventorizacija būtų atliekama pagal
reglamentuojančių aktų reikalavimus
ir atitiktų inventorizacijai keliamus
tikslus.

Skelbiama informacija apie galimybę Iki numatomos
teikti paraiškas.
priemonės
finansavimo

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T405 patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos
pajamų ir išlaidų planavimo
tvarkos aprašas
Neįgyvendinta

Neįgyvendinta

75

Parengti tvarką ir nustatyti kontrolės
procedūras
investicinių
projektų
planavimui,
apskaitai
bei
įgyvendinimui.

76

Vykdyti einamąją statybos darbų
finansų kontrolę pagal objektus bei
statybos rangos sutartis.

77

Svarstyti galimybę mokinių veţiojimo
paslaugą pirkti viso rajono mastu. Tai
sudarytų
galimybę
derėtis
dėl
maţesnės kainos.

Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius,
Apskaitos
skyrius)

pagal VSAFAS. 2012 m. metinei
inventorizacijai atlikti įsakymas bus
ruošiamas atsiţvelgiant į Kelmės
rajono savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos ataskaitą 2012 m.
birţelio mėn.

Savivaldybės
administracija
(Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo
skyrius)

Investiciniai
projektai
yra
planuojami vadovaujantis rajono
tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr.T281
„Dėl
Kelmės
rajono
savivaldybės tarybos 2011 m.
balandţio 27 d. sprendimo Nr.T-129
„Dėl Kelmės rajono savivaldybės
strateginio
planavimo
sistemos
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“.
Bus parengta investicinių projektų
planavimui,
apskaitai
bei
įgyvendinimui tvarka ir nustatytos
kontrolės procedūras.
Bus vykdoma einamoji statybos
darbų finansų kontrolė pagal
objektus bei statybos rangos sutartis

2011-10-26

Teisės ir personalo skyrius teiks
konsultacijas dėl mokinių veţiojimo
paslaugų pirkimo.

Savivaldybės
administracija
(Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius)
Savivaldybės
administracija
(Teisės ir
personalo
skyrius,
Švietimo,
kultūros ir

inventorizacijos taisyklės

2012-12-31

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012-10-24 įsakymu Nr. A992 patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės
projektų planavimo,
apskaitos, įgyvendinimo ir
kontrolės tvarkos aprašas.

Nuolat

Vykdoma

2012-12-28

Neįgyvendinta

78

Numatyti procedūras, pagal kurias
būtų galima kontroliuoti veţėjų atliktų
paslaugų
ir
pateiktų
sąskaitų
teisingumą ir tikrumą.

79

Sudaryti savivaldybės išnuomoto
ilgalaikio materialaus turto registrą,
kuriame būtų suregistruotos visas
išnuomotas turtas, nuomos teisė,
nuomos terminai.

80

Turto
nuomos
sutarčių
administravimo funkciją įtraukti į
darbuotojo pareigybės aprašymą.

81

Patikslinti savivaldybės materialiojo
turto nuomos aprašą, detalizuojant
jame savivaldybės nuosavybės teise
išnuomojamo turto nuomos
ir
patikėjimo teise valdomo savivaldybės
turto nuomos procedūras. Nuomos
tvarkos apraše numatyti papildomus
objektyvius kriterijus, kuriems esant,
savivaldybės
turtas
gali
būti
nuomojamas ne konkurso būdu.

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

Bus patikslintas rajono tarybos
2010-09-29 sprendimas Nr. T-284
„Dėl viešųjų paslaugų veţti keleivius
autobusais vietiniais maršrutais
teikimo“.
Bus patikslintas Kelmės rajono
savivaldybės teritorijoje esančių
mokyklų
mokinių
veţiojimo
organizavimo ir jų kelionės išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašas.

2012-12-28

2012-12-28

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013-01-21 įsakymu Nr. A45 patvirtintas Nuostolių,
patirtų vykdant keleivinio
transporto viešųjų paslaugų
teikimą, kompensavimui
pateiktų sąskaitų teisingumo
ir tikrumo procedūrų
tvarkos aprašas.

Bus vedamas savivaldybės išnuomoto
ilgalaikio
materialaus
turto
registras.

2012-12-31

Vykdoma

Bus
papildytas
Strateginio
planavimo ir projektų valdymo
skyriaus
specialistų
pareigybių
aprašymas.

2012-09-30

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012-10-31 įsakymu Nr. A1030 paskirtas atsakingas
asmuo uţ savivaldybės turto
nuomos administravimą.

Bus
patikslintas
savivaldybės
materialiojo turto nuomos aprašas.

2012-12-28

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012-10-29
sprendimu Nr T-322
patvirtintas Kelmės rajono
savivaldybės materialiojo
turto nuomos tvarkos
aprašas.

82

Papildyti pavyzdinės materialiojo
turto nuomos sutarties formos 16 p.
sekančiai: „ir pateikia įregistravimo
faktą patvirtinančius dokumentus
nuomotojui“.
Patikslinti savivaldybės materialiojo
turto nuomos viešo
konkurso
organizavimo taisykles.

83

Nustatyti kontrolės procedūras, kad
visos turto nuomos sutartys būtų
įregistruotos viešąjame registre.

84

Nustatyta tvarka ištaisyti atitinkamas
finansines ir biudţeto vykdymo
ataskaitas:
- įtraukiant visus duomenis apie
Savivaldybės gautinas sumas;
- į Privatizavimo fondo apskaitą
įtraukiant visą šiam fondui priskirtiną
turtą.

85

2011 metų valstybės ir savivaldybės
turto statistinės ataskaitos
Ištaisyti Savivaldybės turto ataskaitą
VT-02 ir nustatyta tvarka pasirašyti

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

Bus
patikslintos
savivaldybės
materialiojo turto nuomos viešo
konkurso organizavimo taisyklės.

2012-12-28

Bus
patikslintas
savivaldybės
materialiojo turto nuomos aprašas,
kuriame bus numatytos kontrolės
procedūros dėl nuomos sutarčių
įregistravimo viešajame registre.

2012-12-28

Savivaldybės
administracija

Bus ištaisyta

2012-10-01

Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012-10-29
sprendimu Nr. T-322
patikslintos savivaldybės
materialiojo turto nuomos
viešo konkurso
organizavimo taisyklės
Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012-10-29
sprendimu Nr. T-322
numatytos procedūros dėl
nuomos sutarčių
įregistravimo viešajame
registre.
Įvykdyta

(Finansų
skyrius

Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo
skyrius)

Bus
išsiuntinėta
informacija
įstaigoms,
apskaitančios
nekilnojamąjį
turtą
įrašytą
į
privatizuojamų objektų sąrašą, kad
šis nekilnojamas turtas turi būti
apskaitomas vadovaujantis 8, 12
VSAFAS.

Strateginio
planavimo ir

Savivaldybės turto ataskaita VT02 bus patikslinta.

2012-10-31

2012-09-19

Patikslinta ir patvirtinta
2012-09-28 tarybos

86

bei pateikti Savivaldybės tarybai,
Statistikos
departamentui
ir
Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybai.
Parduodamą turtą pergrupuoti į
atsargas
pagal
teisės
aktų
reikalavimus.

87

Įtraukti į Savivaldybės apskaitą
valstybinės ţemės sklypus, gautus
pagal panaudą iš Nacionalinės ţemės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos.

88

Patikėjimo teise valdomą ţemės sklypą
ir savivaldybės ţemę, kultūros vertybes
įvertinti pagal viešojo sektoriaus ir
finansinės atskaitomybės standartus.

89

projektų
valdymo skyrius

Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo ir
Apskaitos
skyriai
Apskaitos
skyrius

Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo skyrius
ir Kelmės krašto
muziejus
Vadovaujantis teisės aktais, tinkamai
Apskaitos
įforminti
ţemės
sklypą,
esantį
skyrius
Kolegijos g. 2, Kraţiai, Kelmės r.
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Perţiūrėti nebaigtos statybos objektus
ir, įvertinus priėmimo naudoti faktą,
pergrupuoti į kitas turto grupes.
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Sugrieţtinti

kontrolę

dėl

įstaigų

Apskaitos
skyrius,
Kraštotvarkos,
paveldosaugos
ir statybos
skyrius.

Strateginio

sprendimu Nr. T-288

Priėmus
sprendimą
(administracijos
direktoriaus
įsakymą) parduoti gyvenamąjį būstą,
jis bus pergrupuojamas pagal teisės
aktų reikalavimus.

Nuolat

Vykdoma

Valstybinės ţemės sklypai, gauti
pagal panaudą iš Nacionalinės ţemės
tarnybos
prie
Ţemės
ūkio
ministerijos
apskaitoje
bus
uţregistruojami
nebalansinėje
sąskaitoje.
Ţemės sklypai ir kultūros
vertybės bus įvertintos tikrąja verte.

Nuolat

Vykdoma

2012-11-01

Vykdoma

2012-10-31

Įgyvendinta iš dalies

Nuolat

Vykdoma

2013-05-01

Vykdoma

Ţemės sklypas, esantis Kolegijos
g. 2, Kraţiai, Kelmės r., iš
savivaldybės
administracijos
balanso bus išimtas ir teisės aktų
nustatyta tvarka bus įformintas.
Vadovaujantis
VSAFAS
ir
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2012-05-31 sprendimu Nr. T-178
pagal projektus vykdomų pastatų
rekonstrukcija, kuri apskaitoma
nebaigtoje
statyboje,
uţbaigus
objektą, jie bus pergrupuojami į
kitas turto grupes.
Savivaldybės ir valstybės turtą

teikiamų aiškinamųjų raštų.
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Kelmės rajono savivaldybės
Suaugusiųjų mokymo centro veiklos
auditas
Teisiškai
įforminti
neformalųjį
suaugusiųjų švietimą.
Perţiūrėti ir nustatyti optimalų etatinių
darbuotojų skaičių, vadovaujantis
etatų normatyvais.
Patikslinti Centro struktūrą, nuostatus.
Tinkamai
suformuoti
pareigybių
funkcijas,
tarifinius
atlygius
nustatyti,vadovaujantis teisės aktais.
Spręsti klausimą dėl tarnybinio
transporto perdavimo savivaldybės
administracijai.
Išanalizuoti suaugusiųjų formaliojo
ugdymo būklę, prognozes, numatyti
konkrečią suaugusiųjų mokymosi
poreikių tenkinimo perspektyvą.
Siūlyti bendrojo ugdymo mokyklų
pertvarkos
komisijai
išanalizuoti
galimybę pertvarkyti Suaugusiųjų
centro vykdomą formalųjį švietimą,
siekiant efektyviau ir racionaliau
panaudoti patalpas, bibliotekos fondą,
ţmogiškuosius išteklius.
Įgyvendinant principą “pinigai paskui
moksleivį” perskaičiuoti mokinio
krepšelio lėšas dėl pasikeitusio
sutartinių mokinių skaičiaus tarp
mokyklų.

planavimo ir
projektų
valdymo skyrius

valdančios įstaigos bus papildomai
informuotos dėl aiškinamųjų raštų
dėl turto naudojimo pateikimo.

Suaugusiųjų
Bus įforminta SMC nuostatuose.
mokymo centras
Savivaldybės
Vadovaujantis pavyzdiniais etatų
administracija normatyvais bus nustatytas optimalus
etatinių darbuotojų skaičius
Suaugusiųjų
Suaugusiųjų mokymo centro
mokymo
struktūra ir
centras
nuostatai bus patikslinti.
Suaugusiųjų
Pareigybių funkcijos bus
mokymo
patikslintos, tarifiniai atlygiai bus
centras
nustatyti vadovaujantis teisės aktais.
Savivaldybės
Artimiausiame posėdyje svarstyti
administracija
klausimą apie tarnybinio transporto
panaudojimą.
Savivaldybės
Švietimo skyrius atliks Suaugusiųjų
administracija
mokymo centro veiklos analizę ir
galimybes.

Iki 2012-12-31

Neįvykdyta

Iki 2012-12-31

Įvykdė

Iki 2012-12-31

Struktūra patikslinta,
nuostatai-ne

Iki 2012-12-31

Įvykdyta

Iki 2012-12-31

Įvykdyta

Iki 2012-12-31

Vykdoma

Savivaldybės
administraci
ja

Švietimo skyrius su mokyklų
pertvarkos komisija atliks
Suaugusiųjų mokymo centro
pertvarkos galimybę.

Iki 2012-12-31

Vykdoma

Savivaldybės
administraci
ja

Patikslinta mokinio krepšelio lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo
metodika

Iki 2012-12-31

Įvykdyta
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Sudarant darbo sutartis grieţtai
vadovautis Darbo kodekse nurodytais
reikalavimais.
Viešųjų pirkimų procedūras vykdyti
vadovaujantis
Viešųjų
pirkimų
įstatymu.
Tarnybinio atlyginimo koeficientą bei
atostogų
trukmę
metodininkei
nustatyti vadovaujantis galiojančiais
teisės aktais.
Kasos darbą organizuoti pagal Kasos
darbo organizavimo taisykles arba
grynųjų pinigų operacijas vykdyti per
elektroninę bankininkystę.
Pakeisti statinio paskirtį.

Dėl paskolos naudojimo
Patikslinti Kelmės rajono savivaldybės
strateginį veiklos planą ir teikti
Kelmės rajono savivaldybės tarybai
tvirtinti.
Tarybai
pritarus
ir
patvirtinus asignavimus priemonės
vykdymui, patikslinti sutartį ir
apmokėti skolą.
Vandentvarkos projektus finansuoti iš
UAB “Kelmės vanduo” lėšų. Esant
reikalui imti paskolą, Savivaldybė
teisės aktų nustatyta tvarka ir
priklausomai nuo savivaldybės turimų
akcijų skaičiaus, teiktų garantiją
imamos paskolos dalies grąţinimo
uţtikrinimui.

Suaugusiųjų
mokymo
centras
Suaugusiųjų
mokymo
centras
Suaugusiųjų
mokymo
centras

Sudarant darbo sutartis bus
laikomasi DK nuostatų.

Nuolat

Įvykdyta

Bus laikomasi Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų

Nuolat

Įvykdyta

Pagal galiojančius teisės aktus bus
nustatytas tarnybinio atlyginimo
koeficientas bei atostogų trukmė.

Iki 2012-12-31

Įvykdyta

Suaugusiųjų
mokymo centras

Bus ieškoma galimybių išspręsti
kasos darbo organizavimą.

Iki 2012-12-31

Įvykdyta

Suaugusiųjų
mokymo
centras,
Savivaldybės
administracija

Statinio paskirtis bus pakeista ir
įregistruota viešajame registre.

Iki 2012-12-31

Įvykdyta

Savivaldybės
administracijai

Bus pateikta Tarybai

2012 m. IV
ketv.

Įvykdyta

Savivaldybės
administracijai

Bus svarstoma

2013 m. I ketv.

Neįgyvendinta
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Imtis priemonių, kad Savivaldybėje
būtų uţtikrinta tinkama sutarčių
sudarymo ir vykdymo kontrolė.
Dėl
daugiabučių
namų
administravimo
Savivaldybės administracijai
Perţiūrėti
ir
patikslinti
administruojamų namų sąrašą.
Uţtikrinti Bendrovės veiklos prieţiūros
ir kontrolės procedūras, kad laiku
būtų teikiamos veiklos, susijusios su
administruojamais
daugiabučiais
namais, ataskaitos, turto aprašai.
Siūloma sudaryti Stebėtojų tarybą,
kurioje nebūtų Bendrovės valdyme
dalyvaujančių asmenų.
Iš esmės perţiūrėti ir patobulinti
Daugiabučių namų administravimo ir
nuolatinės techninės prieţiūros tarifų
metodiką, atlikti mokesčių dydţio
pagrindimo paskaičiavimus pagal
galiojančių teisės aktų nuostatas.
Paruošti ir teikti tvirtinti Tarybai
Daugiabučių
namų
bendrojo
naudojimo
objektų
prieţiūros
taisykles.
Patvirtinti
daugiabučių
namų
bendrojo
naudojimo
objektų
nuolatinės techninės prieţiūros darbų
sąrašą.
Patvirtinti
statinių prieţiūros
naudojimo taisykles.

Savivaldybės
administracijai

Bus nustatytos procedūros.

2013 m. I ketv.

Nėįgyvendinta

Savivaldybės
administracijai

Patvirtinti patikslintą
administruojamų namų sąrašą
Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyrius
DN administratorius ataskaitas ir
turto aprašus, suderintus su namo
savininkais, pateikia Turto valdymo
skyriui

2012-12-27

Įgyvendinta

2013-01-31

Vykdoma

Savivaldybės
administracijai

Savivaldybės
administracijai

Dėl Stebėtojų tarybos sudarymo
būtinumo
Juridinis skyrius
Savivaldybės tarybos sprendimas
Turto valdymo skyrius

Savivaldybės
administracijai

Neįgyvendinta
2013-03-28

Vykdoma, pateikta tvirtinti
Tarybai
NEĮGYVENDINTA

Savivaldybės tarybos sprendimas
Turto valdymo skyrius

2013-03-28

Vykdoma, pateikta tvirtinti
Tarybai

Savivaldybės
administracijai

Administracijos direktorės įsakymas
Turto valdymo skyrius

2013-01-31

Vykdoma, pateikta tvirtinti
Tarybai

Savivaldybės
administracijai

Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir Statybos skyrius

2013-01-31

Įgyvendinta

Administracijos direktorės įsakymas
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UAB „Kelmės vietinis ūkis“
Perţiūrėti
ir
įregistruoti
Nekilnojamojo
turto
registre
daugiabučių namų administravimo
faktą visiems administruojamiems
namams, paskirti atsakingą asmenį
pasikeitusiems duomenims registruoti.
Daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkų bendrojo naudojimo
objektų
aprašus
sudaryti,
vadovaujantis LR aplinkos ministro
patvirtintais reikalavimais.
Rengti ir teikti Butų ir kitų patalpų
savininkų bendrojo naudojimo objektų
administratoriaus veiklos, susijusios
su administruojamu namu, ataskaitoje
tikslią informaciją pagal aplinkos
ministro nustatytą tvarką.
Patvirtinti
Daugiabučių
namų
administravimo, techninės prieţiūros,
avarijų likvidavimo pajamų ir išlaidų
apskaitos tvarką, numatant, kad
administravimo pajamų ir išlaidų
apskaita vedama atskirai kiekvienam
namui, ir šios tvarkos laikytis.
Nuolatinės
techninės
prieţiūros
darbus
atlikti,
vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais.
Rengti butų ir kitų patalpų savininkų
bendrojo
naudojimo
objektų
atnaujinimo metinius ir ilgalaikius
darbo
planus,
paskelbti
juos
bendrovės tinklalapyje. Taip pat
Bendrovės internetiniame tinklapyje
patalpinti visą informaciją apie

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“

Gavus savivaldybės administracijos
sprendimą, administruojami namai
bus įregistruoti turto registre

2012 m. IVketvirtis

Įvykdyta

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“

Papildyti aprašus ir uţpildyti
nesamus, kaip to reikalauja aplinkos
ministro nustatyta tvarka

2013 m. IIketvirtis

Vykdoma

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“

Ateityje ataskaitą tiekti pagal
aplinkos ministro patvirtintą tvarką

2013 m. Iketvirtis

Vykdoma

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“

Techninės prieţiūros, atstatymo
darbų, avarijų likvidavimo,
privalomųjų darbų pajamų ir išlaidų
apskaitos tvarkos paruošimas ir
patvirtinimas

2012 m. IVketvirtis

Įgyvendinta nepilnai

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“

Suderinti ir laikyti techninės
prieţiūros darbų sąrašo su
savivaldybės patvirtintu sąrašu
Tinkamai parengti vietinius ir
ilgalaikius darbų planus, juos
pateikiant savininkų pritarimui

2012 m. IVketvirtis

Vykdoma

2013 m. IIketvirtis

Nesuėjęs įgyvendinimo
terminas

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“
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administruojamus namus, t.y., jų visą
sąrašą, sudedant visą informaciją apie
tais metais kiekvienam namui atliktus
darbus; Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrojo
naudojimo
objektų
administratoriaus veiklos, susijusios
su administruojamu daugiabučiu
namu, ataskaitą.
Perţiūrėti visų namų visų namų
naudingus plotus ir perskaičiuoti
administravimo
ir
nuolatinės
techninės prieţiūros įmokas pagal
patvirtintus tarifus.

UAB „Kelmės
vietinis ūkis“

Patikslinti, kai kurių namų butų
savininkų patalpų plotus, nuo kurių
skaičiuojamos techninės prieţiūros ir
administravimo mokestis

2012 m. IVketvirtis

Įvykdyta

