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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. sausio 23 d. Nr. 5(1.7)
Šiauliai
I SKYRIUS
ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau – Centras) – savivaldybės
biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, juridinio asmens
kodas 145797046. Centro adresas V. Montvilos g. 4, Šiauliai; tel. (8 41) 39 94 15,
faks. (8 41) 39 94 41; el. paštas srspc@siauliuraj.lt; interneto svetainė www.srspc.lt.
Centras įsteigtas Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2003 m. vasario
25 d. sprendimu Nr. T-6. Centro veiklos pradžia – 2003 m. rugpjūčio 1 d.
Centro direktorė – Vaida Markauskienė.
Vadovaujantis Centro nuostatais ir atsižvelgiant į jam priskirtas funkcijas Centro
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. SV(77)-34(1.2) patvirtinta Centro organizacinė
struktūra ir pareigybių sąrašas. Pareigybių etatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė
Eil.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Nr.
1.
Direktorius
1
2.
Direktoriaus pavaduotojas
1
3.
Juristas
1
4.
Vyriausiasis buhalteris
1
5.
Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas
2
6.
Vyresnysis buhalteris
13
7.
Vyresnysis specialistas
4
8.
Informacinių technologijų specialistas
1
9.
Vairuotojas
1
10. Santechnikas
1
11. Valytojas
1
Iš viso:

27

2018 metais Centre dirbo 27 darbuotojai, iš jų 17 turi aukštąjį universitetinį, 2 – aukštąjį
neuniversitetinį, 5 – aukštesnįjį išsilavinimą ir 3 – vidurinį išsilavinimą.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLA
Centro tikslas – užtikrinti kokybišką buhalterinės apskaitos organizavimo ir ūkinių-techninių
paslaugų teikimą Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms (toliau – Įstaiga).
Vadovaudamasis 2018 metais pasirašytomis Buhalterinės apskaitos organizavimo ir ūkiniųtechninių paslaugų teikimo sutartimis (toliau – Sutartis) su Įstaigomis, Centras 2018 metais teikė
buhalterinės apskaitos paslaugas ir paslaugas, susijusias su ūkine-technine veikla, t. y. atliko Įstaigų
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pastatų inžinerinių įrenginių bei sistemų remonto, priežiūros ir patikros darbus, padėjo organizuoti
mokinių maitinimą, pavėžėjimą, teikė pagalbą mokyklų bibliotekoms, atliko viešuosius pirkimus
pagal Įstaigų įgaliojimus, padėjo skelbti informaciją elektroninėje erdvėje, teikė teisinę pagalbą
rengiant teisės aktus 4 gimnazijoms, 12 mokyklų, 7 mokykloms-daugiafunkciams centrams, 9
lopšeliams-darželiams, 3 neformaliojo ugdymo įstaigoms ir Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai.
Centras prisideda įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–
2023 metams tikslą „Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas“,
uždavinį „Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą“, priemonę „Organizuoti ir užtikrinti
savivaldybės bei valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje“. Švietimo
ir sporto veiklos programos (kodas 12) veiklai „Kitų paslaugų teikimas (ŠPC)“ 2018 metais Centrui
skirti asignavimai 513 782,00 Eur, o faktiškai panaudoti asignavimai – 441 435,98 Eur.
1. BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGŲ TEIKIMAS
Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis buhalterinę apskaitą biudžetinėse įstaigose
reglamentuojančiais teisės aktais ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau – VSAFAS), Centro direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.SV(77)21(1.2) patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro ir Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, apskaitos vadovu
(toliau – Apskaitos vadovas).
Centro veikloje naudojama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (toliau –
FVAIS) „BiudžetasVS“.
Pagal Sutartis su Įstaigomis Centro buhalterija apskaito Įstaigų pajamas ir išlaidas 329 banko
sąskaitose, esančiose „Luminor Bank“, AB ir „Swedbank“, AB bankuose, teikia ataskaitas lėšų
davėjams (asignavimų valdytojams), užpajamuoja ir apskaito įsigytą ilgalaikį, trumpalaikį turtą ir
atsargas, užpajamuoja ilgalaikio turto padidėjimą atlikus turto pagerinimą, skaičiuoja ilgalaikio
turto nusidėvėjimą, tvarko visų sumų pagal pavedimus sąskaitų lėšų apskaitą ir įgyvendinamų
projektų lėšų apskaitą, skaičiuoja ir perveda darbo užmokestį bei visus mokesčius, sudaro
mėnesines, ketvirtines bei metines mokesčių ataskaitas ir Socialinio draudimo įmokų deklaracijas,
skaičiuoja tėvų įmokas lopšeliuose-darželiuose ir neformaliojo ugdymo įstaigose, planuoja
reikalingas savivaldybės biudžeto lėšas, teikia atsiskaitymus finansavimą skyrusioms
organizacijoms, suderina su tiekėjais tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus, tvarko gautinų ir
mokėtinų sumų apskaitą.
Švietimo ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrui ir Įstaigoms 2018 metais skirta
15 077 646,50 Eur (2017 m. – 14 494 493,70 Eur). Lėšų procentinė sandara pavaizduota
1 paveiksle.
Centrui ir Įstaigoms Švietimo ir sporto programos įgyvendinimui
2018 metais skirtos lėšos

47,39%

52,61%

Valstybės biudžeto specialioji
tikslinė dotacija
Savivaldybės biudžeto lėšos

1 pav. Centrui ir Įstaigoms Švietimo ir sporto programos įgyvendinimui 2018 metais skirtų lėšų
procentinė sandara
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti sudarė
7 932 936,50 Eur, iš jų Mokymo lėšos – 7 774 926,50 Eur (2017 m. – 7 550 682,70 Eur).
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Papildomai skirta 48 500,00 Eur specialioji tikslinė dotacija Savivaldybės mokykloms (klasėms),
šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 81 438,00 Eur – pedagoginių
darbuotojų skaičiaus optimizavimui (2017 m. – 27 891,00 Eur) ir 28 072,00 Eur – formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti. Mokymo lėšos sudarė 52,61 % viso Švietimo
ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrui ir Įstaigoms skirto asignavimų plano (2017 m. –
52,09 %). Nepanaudota ir grąžinta į valstybės biudžetą 9 267,63 Eur Mokymo lėšų ir 21 983,47 Eur
lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui. Savivaldybės biudžeto lėšos sudarė
7 144 710,00 Eur, tai – 47,39 % viso Švietimo ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrui ir
Įstaigoms skirto asignavimų plano. Nepanaudota ir grąžinta į Savivaldybės biudžetą 1 354,30 Eur.
Įstaigų surenkamos pajamos sudarė 694 936,73 Eur, iš jų: įmokos už vaikų išlaikymą
ikimokyklinėse įstaigose – 359 765,00 Eur, mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas –
245 545,68 Eur, kitos įstaigos surenkamos pajamos – 89 626,05 Eur.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos konsoliduotoje
informacinėje sistemoje (VSAKIS) iki 2018 m. kovo 15 d. pateikti ir suderinti su viešojo sektoriaus
subjektais Centro ir Įstaigų 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Savivaldybės
administracijos Finansų skyriui (toliau – Finansų skyrius) pateikti Centro ir Įstaigų 2017 m. metiniai
ir 2018 m. ketvirtiniai Finansinių bei Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, o jų skaitmeninės
kopijos, skirtos paskelbti interneto svetainėse, perduotos Įstaigoms.
Projektinėje veikloje 2018 metais dalyvavo dvidešimt septynios Įstaigos, įvykdytas 71
projektas už 287 204,88 Eur. Aštuonios įstaigos dalyvavo Europos Sąjungos (toliau – ES)
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto švietimo programose ir gavo 99 067,40 Eur, kuriuos
panaudojo mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, Įstaigų
darbuotojų, mokytojų profesiniam tobulėjimui. Iš ES fondų investicijų veiksmų programos
penkioms įstaigoms buvo skirta 35 482,00 Eur projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“
įgyvendinimui; Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai „Europa investuoja į kaimo vietoves“
vienai Įstaigai skyrė 8 886,50 Eur projekto „Šiuolaikinio meno agentūra-3“ įgyvendinimui.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas olimpinio ugdymo veiklų finansavimui aštuonioms įstaigoms
skyrė 4 160,00 Eur. Lietuvos Respublikos finansų ministerija dešimčiai Įstaigų įvairiems
projektams (mokinių neformaliam švietimui, socialinių paslaugų priežiūrai bei visuomenės
švietimui ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimui) skyrė 114 917,67 Eur, iš jų – 23 250,00 Eur
kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondo projektams, kuriuose dalyvavo keturios
Įstaigos. Savivaldybė jaunimo veiklos, kūno kultūros ir sporto, visuomenės sveikatos rėmimo,
aplinkosauginio švietimo ir ugdymo programų projektams skyrė 23 945,76 Eur. Savivaldybės
lėšomis įstaigos įgyvendino 36 projektus. Lėšų procentinė sandara pavaizduota 2 paveiksle.
2 pav. Įstaigų projektinei veiklai 2018 metais gautų lėšų procentinė sandara
Įstaigų projektinei veiklai 2018 metais gautos lėšos
1,53%
8,58%

15,76%

ES lėšos
74,12%

Valstybės lėšos
Savivaldybės lėšos
Kitos lėšos
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2018 metais patikrinti Įstaigų etatų sąrašai ir įvertinti, ar atitinka Savivaldybės tarybos
2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-274 patvirtintus etatų normatyvus. Suderinti etatų sąrašai
pateikti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Švietimo ir sporto skyrius).
Centre ir Įstaigose dirba 1 384 darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš Savivaldybės biudžeto
arba (ir) Mokymo lėšų. Per 2018 metus Įstaigose priimti 263 darbuotojai, o atleista – 320 darbuotojų.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SODRA) užpildyti 2 154 pranešimai dėl pašalpų skyrimo. Apdraustųjų asmenų – pensijų kaupimo
dalyvių, kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką, yra 684 darbuotojai, tai sudaro 49 %
dirbančiųjų. Darbuotojams, kurie neuždirba minimalios algos (2018 m. vasario mėnesį – 39
darbuotojai, o lapkričio mėnesį – 13 darbuotojų), už kiekvieną mėnesį apskaičiuotos papildomos
draudžiamosios pajamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos iki minimalios algos.
Vienuolikos įstaigų 36 darbuotojams mokamas darbo užmokestis už darbą projektinėje veikloje.
Baudų ir įsiskolinimų SODRAI ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI) nėra. Pagal įvairių institucijų pateiktus patvarkymus dėl skolų
išieškojimo vykdomi 75 išskaitymai. Nuo 2018 m. spalio 1 d. šešiolikos Įstaigų 38 darbuotojams
yra dalinai kompensuojamos vykimo į darbą išlaidos.
2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos liko skolingos 21 161,87 Eur (2017 m. – 41 562,48 Eur),
negavo 32 873,66 Eur (2017 m. – 42 058,51 Eur), iš jų – 29 737,63 Eur tėvų įmokų už vaikų
išlaikymą lopšeliuose-darželiuose ir mokyklų darželių grupėse.
Iš asmenų, turinčių verslo liudijimus arba individualios veiklos pažymas, Įstaigos įsigijo
prekių, paslaugų bei darbų už 45 180,68 Eur. Ši informacija yra pateikta VMI.
2018 metais VMI pagal 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo paramai prašymus į
Įstaigų bankų sąskaitas pervedė 32 356,28 Eur, kitokios paramos Įstaigos gavo 5 397,62 Eur.
2. ŪKINIŲ-TECHNINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
Įstaigų pastatų inžinerinių sistemų avarijų šalinimo ir remonto darbams atlikti 2018 metais
Centras gavo 88 paraiškas, iš jų 87 paraiškos (99 % gautų paraiškų) įvykdytos Centro darbuotojų
jėgomis. Neįvykdyta viena paraiška, kurios įvykdymui reikia ilgesniam laikui nutraukti vandens
tiekimą Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre, todėl nuspręsta gedimo
šalinimo darbus atlikti 2019 m. mokinių vasaros atostogų metu. Dėl pasiruošimo šildymo sezonui
gauta 17 paraiškų atlikti šildymo sistemų ir šiluminių mazgų hidraulinius bandymus bei plovimus
ir 16 paraiškų atlikti katilinių uždujinimo įrenginių patikras.
Parengtos ir Įstaigų vadovams pateiktos 4 rekomendacinio pobūdžio pažymos dėl pastatų
inžinerinių sistemų esamos būklės atitikimo higienos normų ir kt. teisės aktų keliamiems
reikalavimams. Įvertinusios rekomendacijas ir savo turimas lėšas, Įstaigos pateikė 11 paraiškų
pastatų inžinerinių sistemų renovavimo ir modernizavimo darbams atlikti. Centro darbuotojų
jėgomis buvo atlikta 100 % paraiškose nurodytų darbų.
Centro darbuotojai, pasitelkę Įstaigų darbuotojus, atliko pastatų inžinerinių sistemų
renovavimo ir modernizavimo darbus: Šiaulių r. Drąsučių mokyklos priešmokyklinio ugdymo
grupėje ir Šiaulių r. Šakynos mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje įrengė sanitarinius
mazgus; Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje pakeitė šalto vandens vamzdyną ir modernizavo
šildymo sistemą; Šiaulių r. Voveriškių mokyklos mergaičių tualete pakeitė visus vamzdynus;
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje pakeitė šalto vandens
įvadą; Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje įrengė naują sanitarinį mazgą; Šiaulių r. Bubių
mokykloje pakeitė tualetų kanalizacijos vamzdyną; Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“
berniukų tualete pakeitė kanalizacijos vamzdyną; Šiaulių r. Pakapės mokyklos valgykloje pakeitė
kanalizacijos ir šalto bei karšto vandens vamzdynus; Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“
dviejose ugdymo grupėse pakeitė šildymo radiatorius, o šiluminiame mazge pajungė naują
cirkuliacinį siurblį ir subalansavo šildymo sistemą.
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Maitinimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui 2018 m balandžio 10 d. įsakymu
Nr. V-394 patvirtinus „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą“, sudaryti nauji 20 dienų
valgiaraščiai Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir 20 dienų valgiaraščiai bendrojo
ugdymo įstaigoms bei sudaryta ir pritaikyta 150 sveikatai palankesnių patiekalų technologinių
kortelių. Siekiant, kad Įstaigų dietistai ir virėjai įgytų reikalingų žinių ir gebėjimų gaminti maistą
pagal naujus reikalavimus, inicijuoti kursai-mokymai „Sveikatai palankesnių patiekalų gamyba“.
Įstaigų vadovams teiktos konsultacijos dėl maitinimo organizavimo, valgiaraščių sudarymo,
maisto gaminimo įrangos įsigijimo.
Prieš organizuojant viešąjį šviežių sezoninių daržovių pirkimą Įstaigoms, atlikta Šiaulių
rajono ūkininkų produkcijos tiekimo galimybių analizė ir ūkininkams suteikta informacija dėl jų
dalyvavimo Centro organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose.
Viešieji pirkimai
Elektros rinkoje brangstant elektrai bei siekiant užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą,
įvykdytas konsoliduotas elektros energijos pirkimas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO)
katalogo, apjungiant visas Įstaigas. Įvykdžius konsoliduotą pirkimą, Įstaigos gavo daugiau kaip
108 tūkstančių eurų mažesnį kainos pasiūlymą, lyginant su planuota pirkimo suma.
Pagal pateiktus Savivaldybės administracijos įgaliojimus, parengtos techninės specifikacijos
bei pirkimo sąlygos maisto produktų pirkimui 28 Įstaigoms. Siekiant pritraukti smulkius tiekėjus
bei ūkininkus, visi pirkimai suskirstyti į 12 pirkimo objektų: Švieži vaisiai ir daržovės; Džiovinti
vaisiai, riešutai, ankštinės daržovės ir augalai; Perdirbti, konservuoti vaisiai ir daržovės; Pieno
produktai; Įvairūs maisto produktai; Gyvuliniai ir augaliniai riebalai; Žuvis ir žuvies gaminiai;
Duonos gaminiai; Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai; Kiaušiniai; Šviežios
sezoninės daržovės (morkos, bulvės, burokėliai ir kopūstai); Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir
mėsos produktai. Atlikus maisto produktų viešąjį pirkimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, nustatyti laimėtojai ir pasirašytos pirkimo sutartys.
Centras 2018 metais iš Įstaigų gavo 235 įgaliojimus atlikti viešuosius pirkimus pagal
pateiktas pirkimo paraiškas-užduotis bei technines specifikacijas. Centro nuolatinė viešųjų pirkimų
komisija ir viešųjų pirkimų organizatoriai pagal Įstaigų įgaliojimus atliko 39 viešuosius prekių,
paslaugų ar darbų pirkimus, iš jų 17 viešųjų pirkimų pagal 213 įgaliojimų buvo atlikti centralizuotai,
tai sudaro 91 % gautų įgaliojimų.
Atlikus viešuosius pirkimus pagal Įstaigų pateiktus įgaliojimus 2018 metais: nupirktas
mokyklinis M2 klasės autobusas Šiaulių r. Šilėnų mokyklai; aplinkos tvarkymui skirtas traktoriukas
Šiaulių r. Bubių mokyklai; aukšto standarto virtuviniai įrenginiai, skirti ruošti patiekalus ir gaminius
pagal tausojančius gamybos principus Šiaulių r. Ginkūnų lopšeliui-darželiui, Šiaulių r. Kužių
gimnazijai, Šiaulių r. Kairių pagrindinei mokyklai, Šiaulių r. Pakapės mokyklai; sumontuotos
apsaugos, gaisro signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemos Šiaulių r. Daugėlių lopšelyjedarželyje, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje
„Nykštukas“, Šiaulių r. Meškuičių lopšelyje-darželyje bei nupirktos stebėjimo ir reagavimo
paslaugos; sudarytos sutartys su tiekėjais dėl gesintuvų patikros, dėl nuotekų iš kaupimo rezervuarų
asenizacinėmis mašinomis surinkimo ir išvežimo Šiaulių r. Aukštelkės mokyklai-daugiafunkciui
centrui, Šiaulių r. Bazilionų mokyklai-daugiafunkciui centrui, Šiaulių r. Drąsučių mokyklai ir
Šiaulių r. Pakapės mokyklai, dėl skalbinių skalbimo paslaugų teikimo Šiaulių r. Drąsučių mokyklai,
Šiaulių r. Šilėnų mokyklai ir Šiaulių r. Šakynos mokyklai; nupirktos malkos su atvežimu ir malkų
supjaustymo paslaugomis Šiaulių r. Gilvyčių ir Šiaulių r. Šakynos mokykloms; atlikti Šiaulių r.
švietimo pagalbos tarnybos salės ir priesalio įrengimo ir remonto darbai; nupirkti Šiaulių r. Bubių
mokyklos sporto salės grindų remonto darbai; nupirkta baldų ir patalynės, vadovėlių ir mokymo
priemonių, žaislų, žaidimų, žaidimų aikštelių; atlikta žaidimų aikštelių metinė patikra.
2018 metais keturiose Įstaigose įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės. Pagal Įstaigų
įgaliojimus atliktas viešasis pirkimas vaikų registravimo į ugdymo grupes elektroniniu būdu
paslaugų teikimui. Šiuo metu sutartis dėl vaikų registravimo į ugdymo grupes elektroniniu būdu
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paslaugos teikimo yra pasirašiusios visos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupes
turinčios Įstaigos, t. y. 11 mokyklų ir 9 lopšeliai-darželiai.
Siekiant, kad Įstaigos viešuosius pirkimus ir su jais susijusias veiklas įvykdytų be klaidų,
parengtos metodinės rekomendacijos bei pavyzdinės prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių
formos.
Informacijos viešinimas
Įstaigos informuotos, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Bendrųjų reikalavimų valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo pakeitimas. Peržiūrėtos penkių
mokyklų interneto svetainės ir parengtos 5 rekomendacinio pobūdžio pažymos, kuriose analizuota,
kaip įgyvendinami teisės aktų reikalavimai, susiję su Įstaigų interneto svetainėse viešai skelbiama
informacija. Peržiūrėtos Įstaigų interneto svetainių įvadinio puslapio ir rubrikų „Administracinė
informacija“, „Paslaugos“, „Korupcijos prevencija“, „Asmens duomenų apsauga“ informacija.
Įstaigoms parengti ir išsiųsti informaciniai pranešimai dėl: sutarčių, sudarytų įvykdžius
tarptautinius, supaprastintus ir mažos vertės pirkimus (taip pat sutarčių sudarytų įvykdžius mažos
vertės pirkimus pagal iki 2017 m. birželio 30 d. galiojusį Viešųjų pirkimų įstatymą) viešinimo ir
kitos skelbtinos informacijos CVP IS; asmenims, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose,
privačių interesų deklaravimo Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS); darbo užmokesčio
viešinimo Įstaigų interneto svetainėse.
Mokinių pavėžėjimas
2018 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras perdavė 3 mokyklinius autobusus Šiaulių r. Šakynos mokyklai, Šiaulių r. Kužių
gimnazijai ir Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklai, o Šiaulių r. Šilėnų mokyklai,
Savivaldybei skyrus lėšų, nupirktas naujas M2 klasės autobusas. Du mokykliniai autobusai dėl
nusidėvėjimo grąžinti Savivaldybei. Dabar Įstaigos turi 23 mokyklinius (geltonuosius) autobusus,
kuriais pavėžėjami 708 mokiniai. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais į Įstaigas atvyksta
480 mokinių, kurių sąrašai (atsižvelgiant į mokinių lankomumą) kiekvieną mėnesį derinami su
vežėjais.
Siekiant racionaliai naudoti transporto lėšas, kas mėnesį tikrinami Įstaigų transporto
priemonių kelionių lapai, kontroliuojamas lėšų panaudojimo efektyvumas. 2018 metai patikrinta
virš 5 tūkstančių kelionės lapų, pagal kuriuos skaičiuojamas lėšų panaudojimas mokinių vykimui į
įvairius renginius pagal finansavimo šaltinius.
Dalyvauta 6 Savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos posėdžiuose,
kuriuose parenkami mokinių pavėžėjimo maršrutai ir priderinami prie vietinio reguliaraus
susisiekimo maršrutų, atsižvelgiant į mokinių atvykimo į mokyklą ar išvykimo iš jos laikus suderinti
4 maršrutai. Pagal mokinių poreikius naudojami įvairūs mokinių pavėžėjimo būdai – mokiniai į
mokyklą atvyksta vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, o išvyksta geltonuoju autobusu ar
atvirkščiai.
Teisinė pagalba
Vykdant įsipareigojimus, numatytus sutartyse tarp Centro ir Įstaigų, 2018 metais peržiūrėta
ir suderinta virš 4 tūkstančių Įstaigų parengtų įsakymų projektų, atliktas dokumentų darbo teisės ir
finansų klausimais atitikties teisės aktams kokybinis vertinimas, sutarčių teisinis vertinimas,
parengti personalo ir veiklos įsakymų pavyzdžiai dėl darbo teisinių santykių forminimo.
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau – Reglamentas), todėl konsultuota dėl Reglamento taikymo Įstaigose ir pateikti sutikimų
tvarkyti ugdytinių asmens duomenis pavyzdžiai.
Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimą,
kuriuo patvirtinta pedagogų etatinio darbo apmokėjimo sistema, Įstaigų vadovams teiktos
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konsultacijos dėl darbo apmokėjimo sistemos keitimo, pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficiento nustatymo ir jo didinimo kriterijų, darbo sutarčių keitimo, darbo krūvio sandaros
nustatymo, pareigybių aprašymų keitimo ir kitų šiame įstatyme numatytų nuostatų įgyvendinimo.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuojamo streiko metu Įstaigų
vadovai konsultuoti dėl jame dalyvavusių pedagogų darbo apmokėjimo ir darbo organizavimo
Įstaigoje streiko metu klausimais bei pedagogų pavadavimo įforminimo.
Asmens duomenų sauga
Siekdamas užtikrinti Reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) reikalavimų vykdymą, 2018 metais Centras su Įstaigomis
pasirašė Asmens duomenų teikimo sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo.
Centras asmens duomenis tvarko automatiniu būdu naudodamas FVAIS „BiudžetasVS“ ir
Žmogiškųjų resursų apskaitos ir valdymo sistemą „Alga2000“. Vadovaudamasis Reglamento ir
ADTAĮ reikalavimais, Centras 2018 metais pasirašė Susitarimus dėl asmens duomenų apsaugos su
UAB „Nevda“ ir IĮ „Edrana“, kurie yra Centro valdomų duomenų tvarkytojai pagal pasirašytas
informacinių sistemų priežiūros paslaugų teikimo sutartis.
Asmens duomenų saugumo techninės ir organizacinės priemonės nustatytos Centro
direktoriaus įsakymais patvirtintuose Centro informacinės sistemos duomenų saugos
dokumentuose, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Centre tvarkos apraše, Asmens duomenų
tvarkymo Centre taisyklėse.
Pasibaigus dokumentų saugojimo terminui 2018 metais buvo atrinktos naikinimui 575 bylos
ir, laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centre taisyklių, buvo saugiai sunaikintos. Naujai
suarchyvuota 1 230 laikino saugojimo bylų.
Korupcijos prevencija
Savivaldybės administracijai pateiktas pasiūlymas į Savivaldybės korupcijos prevencijos
2018–2020 metų programos priemonių planą įtraukti priemones, susijusias su viešųjų pirkimų
organizavimo kontrole ir korupcijos prevencijos priemonių sklaida. Tarptautinės antikorupcijos
dieną Centro darbuotojams organizuota paskaita, naudojant Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos (toliau – STT) sukurtą ir STT interneto svetainėje paskelbtą mokomąją vaizdo
medžiagą.
Centras atliko korupcijos prevencijos analizę, kurios metu išnagrinėta 50 % 2018 metais
įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų, patikrinta, ar laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo ir Centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų ir parengta motyvuota
išvada. Korupcijos pasireiškimo nustatyta nebuvo.
III SKYRIUS
LĖŠŲ NAUDOJIMAS
Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl 2018 metų Šiaulių
rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ Centrui 2018 metams buvo patvirtintas 513 782 Eur
asignavimų planas. Per metus, įvertinus lėšas, už kurias atlikti Įstaigų patikėjimo teise valdomų
mokyklinių autobusų ir panaudos pagrindais valdomų pastatų inžinerinių sistemų remonto darbai,
asignavimų planas tikslintas 3 kartus. 2018 metais gautos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir 2019
metams planuojamos gauti lėšos pateiktos 2 lentelėje.
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2 lentelė

Finansavimo šaltiniai
1. Savivaldybės biudžetas
Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.

iš jų darbo užmokesčiui su SODRA

-

Biudžetinių įstaigų surenkamos pajamos

1.2.
-

441 435,98

2019 m.
planuojamos
gauti lėšos,
Eur
553 250,00

441 105,76

532 920,00

372 678,85

390 890,00

330,22

330,00

22,42

90,00

307,80

240,00

0

0

1 495,17

1 500,00

2018 m.
gautos lėšos,
Eur

iš jų:
1) autobuso nuoma

2) salės nuoma
2. Kitos valstybės lėšos (darbo apmokėjimo įstatymo
įgyvendinimui)
3. Kiti šaltiniai (parama)

Darbo užmokestis didėja dėl indeksavimo nuo 2019 m. sausio 1 d.
IV SKYRIUS
VADOVO INDĖLIS, ĮGYVENDINANT IR TOBULINANT ĮSTAIGOS VEIKLĄ
Centro sėkmingas darbas priklauso nuo darbuotojų kompetencijos, valdymo proceso
tinkamo organizavimo, sugebėjimo visus darbuotojus sutelkti bendram darbui. Centro darbuotojų
kompetencijos keltos 33-uose seminaruose bei mokymuose buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų,
darbo teisės, asmens duomenų saugos, korupcijos prevencijos, civilinės saugos klausimais.
2018 metais įsigaliojus naujam Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės
apskaitos organizavimo tvarkos aprašui, parengtos ir su Įstaigomis pasirašytos buhalterinės
apskaitos organizavimo ir ūkinių-techninių paslaugų teikimo sutartys.
Siekiant užtikrinti Reglamento nuostatų vykdymą, sukurta Darbo grupė asmens duomenų
apsaugos reikalavimams įgyvendinti, kuri iki 2018 m. gegužės 15 d. atliko Centro tvarkomų asmens
duomenų inventorizaciją bei duomenų saugumo priemonių tinkamumą duomenų saugumui
užtikrinti duomenų tvarkymo vietoje ir nustatė, kad reikia peržiūrėti asmens duomenų tvarkymo
dokumentus bei organizuoti darbuotojų mokymus dėl asmens duomenų tvarkymo. Atsižvelgus į
išvadą koreguoti ir su Darbo taryba suderinti Centro darbo tvarkos taisyklės, Duomenų subjektų
teisių įgyvendinimo Centre tvarkos aprašas, Asmens duomenų tvarkymo Centre taisyklės, parengti
ir patvirtinti Centro informacinių sistemų saugos dokumentai bei organizuoti Centro darbuotojų
mokymai apie asmens duomenų ir informacinių sistemų duomenų saugą, kuriuose panaudota
pasitaikančių situacijų ir jų pasekmių vaizdinė medžiaga.
Siekiant gerinti darbo aplinką Direktoriaus iniciatyva Centro darbuotojai 2018 metais atliko
pagal panaudos sutartį Centrui priklausančio pastato V. Montvilos g. 4, Šiaulių m. remonto darbus:
pakeistas kanalizacijos vamzdynas cokoliniame aukšte, suremontuoti rūsio laiptai ir konferencijų
salės evakuaciniai laiptai, nupirkti pastato fasado remonto darbai. Atnaujinta 30 % kompiuterizuotų
darbo vietų, visuose kompiuteriuose įdiegta naujausia MS Windows operacinės sistemos versija,
pratęsta antivirusinės programos licencija, sukurtas Centro elektroninis dokumentų archyvas „SPCarchyvas“, kuriame saugiai kaupiamas ir periodiškai atnaujinamas darbo vietose sukurtų
elektroninių dokumentų archyvas.
Savivaldybės tarybos patvirtintos Įstaigų sąmatos 2018 metams tikslintos 4 kartus. Visais
atvejais, atlikus išsamią biudžeto vykdymo analizę bei suderinus su Įstaigų vadovais, susisteminta
informacija dėl biudžeto perskirstymo pateikta Finansų skyriui.
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V SKYRIUS
APIBENDRINIMAS
Centro darbuotojų kvalifikacija yra pakankama nustatytoms funkcijoms atlikti. Įvertinus
Centro darbuotojų Veiklos vertinimo išvadose pateiktus pagrindinius praėjusių kalendorinių metų
veiklos rezultatus, nustatyta, kad jie įvykdė užduotis ir pagal pasiektus rezultatus ir jų rodiklius visi
darbuotojai įvertinti gerai.
Atnaujinant ar modernizuojant pastatų inžinerines sistemas, gerėja jų būklė, todėl mažėja
avarijų kiekis ir taupomos pastatų inžinerinių sistemų remonto darbams skirtos lėšos. Per metus,
atlikus išsamią biudžeto vykdymo analizę bei suderinus su Įstaigų vadovais, suplanuoti ir
įgyvendinti Įstaigoms svarbių įrengimų, paslaugų ir darbų pirkimai.
Per 2018 metus negauta kontroliuojančių institucijų išvadų, kuriose nustatyti pažeidimai dėl
Centro neteisėto ar neracionalaus finansinių išteklių naudojimo, taip pat negauta skundų dėl
nuostatuose nustatytų funkcijų ir Centro ir Įstaigų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, todėl galima
teigti, kad paslaugos suteiktos laiku ir kokybiškai, o materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti
tikslingai.
________________________

