ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau – Centras) – savivaldybės
biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti buhalterinės
apskaitos ir ūkinių – techninių paslaugų teikimą Šiaulių rajono švietimo įstaigoms. Centras įkurtas
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-6. Buveinė –
V. Montvilos g. 4, Šiauliai.
2013 metais Centre dirbo 26 darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 15
buhalterių, juristas, informacinių technologijų specialistas, vyriausiasis specialistas ūkio reikalams,
3 vyresnieji specialistai, vairuotojas, santechnikas ir valytoja. 14 darbuotojų turi aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, 4 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 7 – aukštesnįjį išsilavinimą ir 1
įgijęs vidurinį išsilavinimą. Praėjusiais metais 30% visų darbuotojų kėlė kvalifikaciją.
Vadovaudamasis 2013 metų sausio mėn. pasirašytomis sutartimis su Šiaulių rajono švietimo
įstaigomis, Centras teikė buhalterinės apskaitos paslaugas ir paslaugas, susijusias su ūkine-technine
veikla 3 gimnazijoms, 2 vidurinėms mokykloms, 18 pagrindinių mokyklų, 1 Kurtuvėnų mokyklai daugiafunkciam centrui, 9 lopšeliams–darželiams, sporto mokyklai, meno mokyklai, kūrybos
namams, Pedagoginei psichologinei tarnybai ir Švietimo centrui.
Šiaulių rajono švietimo įstaigų asignavimų planas 2013 metams, įskaitant patikslinimus,
buvo 43 176 667,85 Lt, iš jų 25 297 407,85 Lt – mokinio krepšelio lėšos. Tai sudarė 58,6% viso
asignavimų plano. Iš mokinio krepšelio lėšų pedagogams išmokėtas darbo užmokestis –
18 783 003,41 Lt, socialinio draudimo įmokos – 5 806 985,58 Lt, įsigyta vadovėlių bei mokymo
priemonių už 366 684,92 Lt, kelta kvalifikacija už 48 586,54 Lt, mokinių pažintinės veiklos ir
profesinio orientavimo išlaidos sudarė 65 179,64 Lt. Taip pat iš mokinio krepšelio lėšų nupirkta:
kompiuterinės technikos už 71 743,21 Lt, programinės įrangos už 2 035,93 Lt, biuro įrangos už
53 159,07 Lt, kitų įrengimų už 44 870 Lt.
Ugdymo aplinkai skirta 17 919 538 Lt (41,4%). Iš jų buvo mokamas darbo užmokestis –
10 115 507 Lt, socialinio draudimo įmokos – 3 129 036 Lt, panaudota vaikų maitinimui 210 412 Lt,
komunalinėms paslaugoms 3 074 687 Lt, ryšiams 33 191 Lt, transporto išlaikymui 493 929 Lt.
Gruzdžių lopšelio-darželio ,,Puriena“ laikinos globos grupių vaikams išlaikyti panaudota
25 125,81 Lt globos (rūpybos) lėšų.
Projektinei veiklai vykdyti per 2013 metus gauta 334 150,06 Lt, iš jų tarptautiniuose
projektuose dalyvavo 8 švietimo įstaigos, jų vykdymui gauta 277 725,96 Lt. Įvairiems kitiems
projektams panaudota 56 424,1 Lt, juose dalyvavo 16 švietimo įstaigų.
Per metus surinkta 1 354 134,36 Lt įstaigų pajamų lėšų: iš jų įmokų už vaikų išlaikymą
ikimokyklinėse įstaigose – 608 805,42 Lt, mokamo mokinių ir darbuotojų maitinimo –
499 601,29 Lt, kitų įstaigos pajamų – 245 727,65 Lt.
2013 metais nemokamai besimaitinantiems 2 760 vaikams panaudota 1 490 037,88 Lt. Tame
skaičiuje mokyklose 2 651 mokiniui panaudota 1 456 049,88 Lt, darželiuose 109 ugdytiniams –
33 988 Lt. Pagal vykdomas ES paramos programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo
skatinimas švietimo įstaigose“ darželiams ir mokykloms nemokamai gauta ir išdalinta pieno ir
pieno produktų už 148 959 Lt, vaisių už 112 977 Lt.
Aštuoniolikoje bendrojo lavinimo mokyklų veikė valgyklos, į šešias mokyklas, neturinčias
valgyklų, organizuotas maisto atvežimas termosuose.
Deklaravus gyventojų pajamų mokestį už 2012 m., pagal gyventojų prašymus 2013 metais
Valstybinė mokesčių inspekcija į ugdymo įstaigų bankų sąskaitas paramai pervedė 99 646,55 Lt.
Kitokios paramos per 2013 metus ugdymo įstaigos gavo už 18 313,1 Lt.
Šiaulių teritorinės darbo biržos organizuotoje Viešųjų darbų programoje dalyvavo 21 įstaiga.
Jose buvo įdarbinti 44 darbuotojai, kurių darbo užmokesčiui ir priskaičiuotoms socialinio draudimo
įmokoms sumokėti Šiaulių teritorinė darbo birža skyrė 68 209,91 Lt, tai sudarė 60% reikalingos
sumos, likusius 40% skyrė Šiaulių rajono savivaldybė (48 542,5 Lt). Švietimo įstaigose 3
darbuotojai dirbo 100% finansuojant teritorinei darbo biržai – tai sudarė 17 018,41 Lt. Pagal
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teritorinės darbo biržos remiamų darbų ir darbo įgūdžių įgijimo programas ugdymo įstaigose dirbo
1 žmogus – panaudota 3 793,81 Lt.
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos turi 17 mokyklinių geltonųjų
autobusų, kuriais pavėžėjama apie 730 mokinių. Šių autobusų remontui ir kurui išleista 493 929 Lt.
Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais pavėžėta 700 mokinių. Sugedus mokykliniams
autobusams, mokinius į mokyklas ir namus vežė Centro autobusas.
Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyta ilgalaikio turto už 28 620 Lt.
Švietimo įstaigų avariniams ir kitiems remonto darbams išleista 121 300,08Lt.
Centrui 2013 metams patvirtintas 1 013 541 Lt asignavimų planas, iš kurių darbo
užmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudarė 697 558 Lt, patikslintas planas – 854 099 Lt, iš jų
darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 701 918 Lt. Metų gale patikslintas planas
įvertinus lėšas, už kurias buvo atlikti švietimo įstaigų mokyklinių autobusų ir pastatų inžinerinių
sistemų remonto darbai.
Per 2013 metus Centrui pravesta 2 946 Lt paramos lėšų, surinkta 9 276 Lt biudžetinių
įstaigų pajamų.
Centras, vykdydamas savo nuostatuose numatytas funkcijas ir užduotis, atliko 52-jose
Šiaulių rajono švietimo įstaigų vadovų pateiktose paraiškose nurodytus pastatų ir inžinerinių
sistemų avarinius remonto darbus, 13-oje įstaigų išplovė šilumos ūkio tinklus, 17-oje įstaigų
hidrauliškai išbandė šilumos ūkio mazgus. Taip pat Centro darbuotojai atliko pagal panaudos sutartį
Centrui priklausančio pastato koridoriaus remonto darbus, įrengė nuogrindą prie dalies pastato,
įrengė lentynas archyvui rūsio patalpose, atliko pastato šilumos sistemos remonto darbus,
pergrupuojant radiatorių sekcijas, kad Centro ir Šiaulių rajono savivaldybės darbuotojai, įsikūrę
šiose patalpose, turėtų tinkamas darbo sąlygas.
2013 metais atlikti 83 viešieji pirkimai, parengti pirkimų dokumentai pagal švietimo įstaigų
vadovų pateiktus įgaliojimus ir pirkimo užduotis.
Vykdant įsipareigojimus, numatytus sutartyse tarp Centro ir švietimo įstaigų, mokyklų
vadovai buvo konsultuojami teisiniais klausimais bei vykdoma mokyklų direktorių įsakymų darbo
ir finansų teisės klausimais atitikties teisės aktams įvertinimas. Parašyti du atsiliepimai darbo teisės
bylose, kurias nagrinėjo Darbo inspekcija (Voveriškių mokykla ir Meškuičių gimnazija). Kontrolės
institucijos mokykloms dėl įsakymų atitikties teisės aktams pastabų neturėjo. Buvo atliktas mokyklų
sutarčių teisinis vertinimas, pateikti individualūs pasiūlymai mokyklų vadovams dėl sutarčių
rengimo. Vertinti du kolektyvinių sutarčių projektai (Voveriškių mokykla ir Kuršėnų lopšelisdarželis „Eglutė“).
Užsakyta ir paskirstyta švietimo įstaigoms 3 779 vienetų mokyklinės dokumentacijos,
labdaros būdu gautos literatūros, mokymo priemonių iš Švietimo aprūpinimo centro, specialiosios
pedagogikos centro, leidyklų ir kitų institucijų. Parašyta 12 pažymų apie švietimo įstaigų
bibliotekose tvarkomus fondus ir bibliotekinę dokumentaciją bei pateiktos rekomendacijos švietimo
įstaigų vadovams. M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai pateikta metinė ataskaita apie rajono
švietimo įstaigų bibliotekų fondą. Jame šiuo metu yra 111 499 vnt. knygų, brošiūrų, CD ir kitų
leidinių.
Įsisavinant finansinės apskaitos informacinę sistemą, per ataskaitinį laikotarpį perkelti 5
švietimo įstaigų ilgalaikio turto ir atsargų likučiai, vedamos šių įstaigų kasinės išlaidos. Sudarytos
visų švietimo įstaigų sąmatos ir pildomos paraiškos Finansų skyriui naujai diegiamos programos
pagalba.
Rajono švietimo įstaigose dirba 1 638 darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš
savivaldybės biudžeto arba mokinio krepšelio lėšų, taip pat daliai darbuotojų atlyginimas
skaičiuojamas iš savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, biudžetinių įstaigų pajamų bei
projektinių lėšų. Finansavimas iš dviejų ar net trijų šaltinių 16% didina darbo užmokesčio
buhalterių darbo krūvį. Švietimo įstaigų darbuotojams prašant, išduotos 584 pažymos, 6 įstaigų
profesinių sąjungų nariams išskaičiuotas nario mokestis, pagal antstolių pateiktus patvarkymus
vykdyti 38 išskaitymai dėl skolų išieškojimo.
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2013 metais Centro vyriausioji specialistė ūkio reikalams Aldona Bičiušienė išleido knygą
„Perspektyviniai valgiaraščiai, technologinės kortelės“ mokyklų valgykloms. Taip pat parengtas CD
su kalkuliacinėmis kortelėmis, paruošti bei suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija dvidešimties
dienų perspektyviniai valgiaraščiai mokiniams, gyvenantiems Šiaulių rajono švietimo įstaigų
bendrabučiuose.
Biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuoja labai daug teisės aktų, kurių ribose įstaigos
vadovas gali organizuoti įstaigos veiklą. Nuo Centro įkūrimo pradžios, veiklai iš esmės
nesikeičiant, bet esant teisės aktų kaitai, darbų apimtys kinta priklausomai nuo finansavimo ir
teikiamų paslaugų poreikio ugdymo įstaigoms. Centro vadovui tenka atsakomybė teisingai
paskirstyti darbus, organizuoti bei kontroliuoti jų atlikimą įgyvendinant įstaigai iškeltus tikslus ir
numatytus uždavinius. Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Centro darbuotojai skatinami
operatyviai reaguoti į aptarnaujamose įstaigose iškilusias problemas, ir padėti švietimo įstaigų
vadovams jas spręsti.
Centro sėkmingos veiklos garantas – kompetentingi darbuotojai, galimybė kelti
kvalifikaciją, geros darbo sąlygos, geras mikroklimatas. Nors darbo aplinka Centre yra
patenkinama, bet Lietuvoje padidėjus minimaliam mėnesiniam atlyginimui, sumažėjo skirtumas
tarp Centro darbuotojų gaunamo atlygio ir MMA, o tai tiesiogiai įtakoja darbuotojų motyvaciją,
skatina ieškoti geriau apmokamo darbo ir Centras gali prarasti specialistus.
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijomis,
kurios pateiktos atlikus Šiaulių rajono savivaldybės finansinį (teisėtumo) auditą, ištaisytos
nurodytos klaidos ir neatitikimai.
_______________________

