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I SKYRIUS
ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau – Centras) – 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. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
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
2017 metais Centre dirbo 27 darbuotojai, iš jų 16 turi aukštąjį universitetinį, 2 – aukštąjį
neuniversitetinį, 5 – aukštesnįjį išsilavinimą, 1 – vidurinį su profesine kvalifikacija ir 3 – vidurinį
išsilavinimą.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLA
Centro tikslas – užtikrinti kokybišką buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių paslaugų
teikimą Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms (toliau – Įstaiga).
Vadovaudamasis 2016 metais pasirašytomis Buhalterinės apskaitos ir ūkinių-techninių
paslaugų teikimo sutartimis (toliau – Sutartis) su Įstaigomis, Centras 2017 metais teikė buhalterinės
apskaitos paslaugas ir paslaugas, susijusias su ūkine-technine veikla, t. y. atliko Įstaigų pastatų
inžinerinių įrenginių bei sistemų remonto, priežiūros ir patikros darbus, padėjo organizuoti mokinių
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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 lopšeliamsdarželiams, 3 neformaliojo ugdymo įstaigoms, o Tarybos sprendimu nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
susijungus Šiaulių r. pedagoginei psichologinei tarnybai ir Šiaulių r. švietimo centrui, 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)“ 2017 metais Centrui
skirti asignavimai 355 312,52 Eur, o faktiškai panaudoti asignavimai 354 856,69 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 ir Įstaigų vadovų įsakymais patvirtinta
Apskaitos politika ir Sąskaitų planu.
Centro veikloje naudojama UAB „Nevda“ sukurta Finansų valdymo ir apskaitos informacinė
sistema (toliau – FVAIS) „BiudžetasVS“, kurioje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis
VSAFAS. Įstaigų vadovai nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio turi galimybę gauti naujausią informaciją
apie Įstaigos finansinę būklę prisijungę prie FVAIS „BiudžetasVS“ ir peržiūrėję Įstaigos
buhalterines ataskaitas.
Pagal Sutartis su Įstaigomis Centro buhalterija apskaito Įstaigų pajamas ir išlaidas 238 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, įgyvendinamų
projektų lėšų apskaitą, skaičiuoja ir perveda darbo užmokestį, visus mokesčius, sudaro mėnesines,
ketvirtines ir metines mokesčių ataskaitas ir Socialinio draudimo įmokų deklaracijas.
Centrui ir Įstaigoms Švietimo ir sporto programos įgyvendinimui
2017 m. skirtos lėšos
4,11%

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
Savivaldybės biudžeto lėšos

43,71%

52,19%

Įstaigų pajamos

Švietimo ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrui ir Įstaigoms skirta
14 494 493,70 Eur (2016 m. skirta 13 785 464,10 Eur). Valstybės biudžeto specialioji tikslinė
dotacija sudarė 7 837 199,70 Eur, iš jų: 7 550 682,70 Eur yra mokinio krepšelio lėšos (2016 m. –
7 317 908 Eur), 50 600 Eur – specialioji tikslinė dotacija Savivaldybės mokykloms (klasėms), šalies
(regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (2016 m. – 56 400 Eur), 27 891 Eur

3

– pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui (2016 m. – 51 825 Eur), 12 526 Eur – formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, 195 500 Eur skirta pedagogų darbo
apmokėjimo sąlygoms gerinti. Mokinio krepšelio lėšos sudarė 52,09 % viso Švietimo ir sporto
veiklos programai įgyvendinti Centrui ir Įstaigoms skirto asignavimų plano (2016 m. – 53,8 %).
Nepanaudota ir grąžinta į valstybės biudžetą 50,10 Eur mokinio krepšelio lėšų ir 327,31 Eur lėšų,
skirtų pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti. Darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui
papildomai iš valstybės biudžeto skirta 9 3507 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos sudarė
6 563 787 Eur, Įstaigų pajamos – 616 707,59 Eur, iš jų įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse
įstaigose – 316 092,88 Eur, mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 210 032,38 Eur, kitos
įstaigos pajamos – 90 582,33 Eur.
Savivaldybės tarybos patvirtintos Įstaigų sąmatos 2017 metams buvo tikslintos 5 kartus.
Visais atvejais, atlikus išsamią biudžeto vykdymo analizę bei suderinus su Įstaigų vadovais,
susisteminta informacija dėl biudžeto perskirstymo pateikta Savivaldybės administracijos Finansų
skyriui (toliau – Finansų skyrius).
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos konsoliduotoje
informacinėje sistemoje iki 2017 m. kovo 15 d. pateikti ir suderinti su viešojo sektoriaus subjektais
Centro ir Įstaigų 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Finansų skyriui pateikti Centro ir
Įstaigų 2016 m. metiniai ir 2017 m. ketvirtiniai Finansinių bei Biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkiniai, kurie elektroniniu būdu perduoti ir skelbiami Įstaigų interneto svetainėse.
Projektinei veiklai vykdyti 2017 metais Įstaigos gavo 191 007,94 Eur. Šešios Įstaigos
dalyvavo tarptautiniuose projektuose, iš jų penkios – Europos Sąjungos (toliau – ES) programos
„Erasmus+“ strateginių partnerysčių švietimo programose ir gavo 146 183,42 Eur, kuriuos
panaudojo mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, Įstaigų
darbuotojų, mokytojų profesiniam tobulėjimui, o viena iš jų – Šiaurės Ministrų Tarybos
finansuojamoje tarptautinėje „Nordplus Junior“ programoje švietimui ir gavo 8 625 Eur projekto
vykdymui. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) finansavo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo programą, pagal kurią dvi ugdymo įstaigos iš Finansų
ministerijos gavo 11 860 Eur. Taip pat Finansų ministerija skyrė 4 460 Eur kūno kultūros ir sporto
departamento rėmimo fondo projektų vykdymui, kuriuose dalyvavo dvi Įstaigos. Savivaldybė skyrė
19 879,52 Eur jaunimo veiklos, kūno kultūros ir sporto, visuomenės sveikatos rėmimo,
aplinkosauginio švietimo ir ugdymo programų projektams. Savivaldybės lėšomis 20 Įstaigų
įgyvendino 33 projektus.
Įstaigų projektinei veiklai gautos 2017 m. lėšos

ES programa „ERASMUS+“

10%
9%

Šiaurės Ministrų tarybos finansuojama
tarptautinė programa „Nordplus Junior“

4%

Finansų ministerija
77%

Savivaldybė

Centre ir Įstaigose dirba 1 461 darbuotojas, kuriems atlyginimas mokamas iš Savivaldybės
biudžeto arba (ir) mokinio krepšelio lėšų.
Surinkta informacija apie Įstaigų patvirtintų etatų skaičiaus atitikimą Savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintiems etatų normatyvams ir pateikta Savivaldybės administracijos Švietimo ir
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sporto skyriui (toliau – Švietimo ir sporto skyrius). Dėl etatų sąrašų tikslinimo kreipėsi 8 pagrindinės
mokyklos ir 3 lopšeliai-darželiai. Sąrašai patikslinti ir atiduoti Savivaldybės administracijos
direktoriui tvirtinti.
Per 2017 metus Įstaigose priimti 304 darbuotojai, o atleisti 305 darbuotojai. Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užpildyti
2 157 pranešimai dėl pašalpos skyrimo. Apdraustųjų asmenų – pensijų kaupimo dalyvių, kurie savo
lėšomis moka papildomą pensijų įmoką yra 641 darbuotojas, tai sudaro 43,87 % dirbančiųjų. Pagal
antstolių pateiktus patvarkymus dėl skolų išieškojimo vykdomi 89 išskaitymai.
Įstaigos naudojosi ne tik įvairių įmonių ir organizacijų paslaugomis, bet ir asmenų, turinčių
verslo liudijimus arba individualios veiklos pažymas, paslaugomis, iš kurių įsigyta prekių ir
paslaugų, bei atlikta darbų už 38 232,51 Eur. Informacija apie šių asmenų gautas pajamas iš Įstaigų
yra pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau
– VMI).
Pagal subsidijavimo programas Įstaigose dirbo vienas žmogus, kurio darbo užmokesčiui iš
Šiaulių teritorinės darbo biržos gauta 353,60 Eur.
Gyventojams deklaravus gyventojų pajamų mokestį už 2016 m., VMI pagal gyventojų
prašymus į Įstaigų bankų sąskaitas 2017 metais pervedė 35 587,23 Eur. Kitokios paramos per 2017
metus Įstaigos gavo už 6 007,22 Eur.
2. ŪKINIŲ-TECHNINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
Įstaigų pastatų inžinerinių sistemų avarijų šalinimo ir remonto darbams atlikti 2017 metais
Centras gavo 91 paraišką, iš jų Centro darbuotojų jėgomis įvykdytos 88 paraiškos (96 % gautų
paraiškų). Neįvykdytos trys paraiškos, kurių įvykdymui nebuvo tinkamų oro sąlygų, todėl nuspręsta
gedimo šalinimo darbus atidėti iki 2018 m. pavasario. Dėl pasiruošimo šildymo sezonui gautos 33
paraiškos ir atlikti šildymo sistemų ir šiluminių mazgų hidrauliniai bandymai ir plovimai. Katilinių
uždujinimo įrenginių patikros atliktos 16-oje šiluminių mazgų.
Centro darbuotojai kartu su Įstaigų darbuotojais, atsižvelgiant į Įstaigų turimas lėšas, atliko
inžinerinių sistemų modernizavimo darbus: Šilėnų mokykloje modernizuota centrinio šildymo
sistema, atliktas šildymo sistemos balansavimas; Kairių pagrindinėje mokykloje logopedo ir
sveikatos priežiūros kabinetuose atvestas karštas ir šaltas vanduo bei kanalizacija ir sumontuoti
praustuvai; Naisių mokykloje modernizuota centrinio šildymo sistema, atliktas šildymo sistemos
balansavimas; Pakapės mokyklos logopedo ir sveikatos priežiūros kabinetuose atvestas karštas ir
šaltas vanduo bei kanalizacija ir sumontuoti praustuvai, PUG grupės prausykloje sumontuoti
papildomi praustuvai; Aukštelkės mokykloje-daugiafunkciame centre renovuota šildymo sistema,
pakeičiant visus senus šildymo radiatorius į naujus; patikrino Kairių ir Ginkūnų lopšelių-darželių
karšto vandens ruošimo, tiekimo ir sanitarinių mazgų būklę (pagal Lietuvos higienos normas
HN24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir HN75:2016 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“) ir pašalino
nustatytus trūkumus: įrengė akumuliacines karšto vandens talpas su papildomu pašildymu, grupių
prausyklose sumontavo automatinius termostatinius ventilius, kurie užtikrina, kad karšto vandens
temperatūra būtų higienos normose bei įrengė papildomą klozetą mišraus amžiaus vaikų grupėje.
Maitinimas
Mokinių maitinimas Įstaigose vykdomas pagal 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius, o
mokyklų bendrabučiuose gyvenantys moksleiviai maitinami pagal parengtus 20 dienų
perspektyvinius valgiaraščius.
2017 metais Įstaigose vykdyta švietėjiška veikla, kurios tikslas – pereiti prie sveikatai
palankesnių patiekalų gamybos. Sudaryti su pamažinta patiekalų energetine verte šeši
perspektyviniai valgiaraščiai mokyklų mokiniams maitinti, vienas perspektyvinis valgiaraštis
lopšelių-darželių ugdytiniams maitinti ir vienas perspektyvinis valgiaraštis mokiniams,
gyvenantiems bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, maitinti. Taip pat sudaryta ir pateikta
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Įstaigų valgykloms dvidešimt viena sveikatai palankesnių patiekalų technologinė kortelė. Paruošti
ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti trys pritaikyto maitinimo valgiaraščiai
ugdytiniams su specialiais poreikiais, pagal gydytojų išduotas rekomendacijas.
Įstaigos 2017 metais dalyvavo ES remiamoje ir 2017–2018 mokslo metams patvirtintoje
programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo
įstaigose“. Įstaigų mokinių meniu papildytas vaisiais ir sultimis už 15 647,96 Eur bei pienu ir pieno
produktais už 34 268,98 Eur.
Pagalba mokyklų bibliotekoms
Analizuota, kaip Įstaigų bibliotekų veikla atitinka bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų
bendruosius ir bibliotekų fondo apsaugos nuostatus. Parengta ir pateikta įstaigų vadovams 10
rekomendacinio pobūdžio pažymų. Parengta ir pateikta nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai
metinė ataskaita apie Įstaigų turimus bibliotekų fondus.
Viešieji pirkimai
Centras 2017 metais iš Įstaigų gavo 611 įgaliojimų atlikti viešuosius pirkimus pagal
pateiktas pirkimo paraiškas-užduotis bei technines specifikacijas. Centro viešųjų pirkimų komisija
ir pirkimų organizatoriai pagal Įstaigų įgaliojimus atliko 66 viešuosius prekių, paslaugų bei darbų
pirkimus: lengvojo automobilio, traktoriukų, karšto vandens akumuliacinių talpų, baldų, vadovėlių
ir mokymo priemonių, patalynės, maisto ruošimo technologinės, kondicionavimo, šaldymo įrangos
prekių ir remonto paslaugų; elektroninio dienyno vaikų darželiams informacinės sistemos priežiūros
paslaugų; vaikų žaidimų aikštelių įrenginių ir vaikų žaidimų aikštelių metinės kontrolės paslaugų;
elektros energijos tiekimo paslaugų; mobilaus ir judriojo ryšio teikimo paslaugų; elektros įrengimų
įžemintuvų varžų ir kabelių izoliacijos varžų matavimų paslaugų; dezinsekcijos, deratizacijos,
dezinfekcijos paslaugų; vejapjovių remonto paslaugų; spausdinimo įrenginių eksploatacinių
medžiagų tiekimo paslaugų; šalutinių gyvūninių produktų atliekų išvežimo ir utilizavimo paslaugų;
degalų, šildymui skirtų suskystintų dujų, medienos granulių, malkų ir jų supjaustymo paslaugų;
vaizdo stebėjimo, apsaugos ir gaisro signalizacijos įrengimo; vėdinimo sistemos įrengimo darbų ir
kt. viešuosius pirkimus.
Pagal Šiaulių rajono savivaldybės įgaliojimą, parengtos techninės specifikacijos ir konkurso
sąlygos maisto produktų pirkimui 27-ioms Įstaigoms šiems pirkimo objektams: Švieži vaisiai ir
daržovės, džiovinti vaisiai ir riešutai; 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; Šviežios sezoninės daržovės
(morkos, bulvės, burokėliai ir kopūstai); Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai.
Atlikus maisto produktų viešąjį pirkimą pasirašytos pirkimo sutartys su tiekėjais.
Elektroninė informacija
Įstaigų statistiniai duomenys Lietuvos statistikos departamento Ūkio subjektų registro
skyriui pagal Įstaigų suteiktus įgaliojimus nuo 2017 metų pradėti teikti naudojantis Lietuvos
statistikos departamento elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema
http://estatistika.stat.gov.lt/.
Nuo 2017 m. liepos 1 d. veikia VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“, kurios
tikslas – sudaryti sąlygas elektroniniu būdu teikti ir gauti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas,
atliekamus darbus, kurios apmokamos iš valstybės biudžeto ir kurios yra susijusios su viešųjų
pirkimų sutarčių vykdymu. Centro ir Įstaigų vadovai įsigijo kriptografinio elektroninio parašo
priemones ir sukūrė savo įstaigų paskyras informacinėje sistemoje „E. sąskaita“. Įstaigų vadovų
paskirti informacinės sistemos „E. sąskaita“ naudotojai gali elektroniniu būdu pateikti bei gauti
sąskaitas.
Analizuota, kaip Įstaigos įgyvendina Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, susijusius su
Įstaigų interneto svetainėse viešai skelbiama informacija. Peržiūrėta dvidešimties Įstaigų interneto
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svetainių rubrika Viešieji pirkimai, kurioje turi būti skelbiama Įstaigos viešųjų pirkimų informacija.
Apie rezultatus pranešta Įstaigų vadovams.
Mokinių pavėžėjimas
2017 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija perdavė vieną naują
mokyklinį autobusą Šiaulių r. Voveriškių mokyklai. Dabar Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklos turi 22 mokyklinius (geltonuosius) autobusus, kuriais vežami 739 mokiniai.
Kiekvieną mėnesį tikrinami Centro ir Įstaigų transporto priemonių kelionių lapai,
kontroliuojamas lėšų panaudojimo efektyvumas. Pagal Įstaigų pateiktus kelionės lapus
skaičiuojamas lėšų panaudojimas mokinių vykimui į įvairius renginius. Sugedus Įstaigų transporto
priemonėms, mokinių pavėžėjimas organizuojamas Centrui priklausančiu autobusu. Pagal Įstaigų
pateiktas paraiškas Centro autobusas mokinius vežė 14 dienų ir nuvažiavo 2 222 kilometrus.
Įstaigoms mokinių pavėžėjimas Centro autobusu kainavo 332,24 eurus, tai yra apie 3,5 karto pigiau,
nei Įstaigos būtų pirkusios mokinių pavėžėjimo paslaugą.
Apie 420 mokinių į mokyklas atvyksta vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais.
Kiekvieną mėnesį Įstaigų mokinių, pavėžėjamų visuomeniniu transportu, sąrašai (atsižvelgiant į
mokinių lankomumą) derinami su vežėjais.
Teisinė pagalba
Centro juristas 2017 metais peržiūrėjo ir suderino virš dviejų tūkstančių Įstaigų vadovų
parengtų įsakymų projektų. Atliktas Įstaigų vadovų parengtų įsakymų projektų darbo teisės ir
finansų klausimais atitikties teisės aktams kokybinis vertinimas, o rekomendacijos ir praktiniai
pavyzdžiai dėl darbo teisinių santykių forminimo pateikti Įstaigų vadovams.
Atlygintinos paslaugos
Pagal Steigėjo patvirtintus įkainius Centras suteikė atlygintinas patalpų ir transporto nuomos
paslaugas ir gavo 2 248,14 Eur pajamų. Tame skaičiuje transporto nuoma – 2 091,54 Eur ir salės
nuoma – 156,6 Eur.
III SKYRIUS
LĖŠŲ NAUDOJIMAS
Savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-31 Centrui 2017 metams
patvirtintas 401 962 Eur asignavimų planas. Metų gale asignavimų planas patikslintas įvertinus
lėšas, už kurias atlikti Įstaigų patikėjimo teise valdomų mokyklinių autobusų ir panaudos pagrindais
valdomų pastatų inžinerinių sistemų remonto darbai. 2018 metams Savivaldybės Taryba patvirtino
513 782,00 Eur asignavimų planą, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 285 773 Eur, tai sudaro
55,92 % numatomų gauti lėšų.
IV SKYRIUS\
DIREKTORIAUS INDĖLIS, ĮGYVENDINANT IR TOBULINANT ĮSTAIGOS
ADMINISTRAVIMĄ
2017 metais įsigaliojus naujam Darbo kodeksui bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui, parengti Centro darbuotojų pareigybių aprašai, papildytos
darbo sutartys, darbuotojams nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo
rodikliai, koreguotos Centro darbo tvarkos taisyklės. Sudaryta Centro darbo tarybos rinkimų
komisija, kuri organizavo Darbo tarybos rinkimus. Išrinkta 3 asmenų Darbo taryba.
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos 2017 m.
lapkričio 23 d. vidaus audito ataskaita, patikslinta apskaitos politika, patvirtintas sąskaitų planas ir
apskaitos registrai. Su šiais teisės aktais supažindintos Įstaigos.

7

Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, direktorius inicijavo praktinius mokymus Įstaigų
darbuotojams dėl darbo teisinių santykių forminimo pagal naujai įsigaliojusį darbo kodeksą, dėl
Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimų taikymo mažos vertės pirkimuose bei dėl laimėjusių dalyvių
pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje. Įstaigų darbuotojams pateikti pavyzdžiai ir pasiūlyti praktiniai sprendimai.
Centro darbuotojai pasidalino patirtimi kaip sumažinti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų
tikimybę.
Centro sėkmingas darbas priklauso nuo darbuotojų kompetencijos, valdymo proceso
tinkamo organizavimo, sugebėjimo visus darbuotojus sutelkti bendram darbui. Centro darbuotojų
kompetencijos buvo keliamos 35 seminaruose bei mokymuose buhalterinės apskaitos, viešųjų
pirkimų, darbo teisės, civilinės saugos, klausimais. Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę
Centre buvo atlikta viešuosius pirkimus reglamentuojančių dokumentų analizė ir Savivaldybės
administracijai pateikta motyvuota išvada, kurioje konstatuota, kad Centro atliekamų prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatas ir yra tinkamas, korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuojant viešųjų
pirkimų organizavimą vertinama kaip minimali, nes vidaus kontrolė užtikrinta.
Siekiant, kad Įstaigose asignavimai būtų racionaliai ir taupiai naudojami, Centro direktorius
pateikė pasiūlymą dėl Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ir Šiaulių r. Grudžių lopšeliodarželio „Puriena“ vaizdo stebėjimo, apsaugos ir gaisro signalizacijų įrengimo, išanalizavo Įstaigų
pateiktus prašymus remonto darbams atlikti ir Švietimo ir sporto skyriui pateikė informaciją apie
prašymuose nurodytus darbus, kuriuos Įstaigos galėtų atlikti savo darbuotojų jėgomis. Savivaldybės
tarybai pritarus, gruodžio mėnesį papildomai skirta 73 000 Eur, už kuriuos Įstaigos remonto
darbams įsigijo įvairių prekių.
Surinkta informacija apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Įstaigų panaudos
teise valdomų pastatų kvadratūros atitikimą panaudos sutartyse ir Valstybinės įmonės Registrų
centro nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose. Ataskaita, dėl turto valdymo
naudojimo ir disponavimo teisingumo ir teisėtumo 2017 m. rugsėjo 1 d. pateikta Švietimo ir sporto
skyriui.
Direktoriaus iniciatyva Centro darbuotojai 2017 metais atliko pagal panaudos sutartį Centrui
priklausančio pastato V. Montvilos g. 4, Šiaulių m. remonto darbus: pakeista balkono
hidroizoliacinė danga, taip pašalinant vandens pratekėjimą per lubas; suremontuotas stogo avarinis
liukas; sutvarkyti durų angokraščiai; modernizuota pastato centrinio šildymo sistema, o sumontavus
termoreguliatorius, atliktas šildymo sistemos balansavimas.
V SKYRIUS
APIBENDRINIMAS
Per 2017 metus negauta kontroliuojančių institucijų (įskaitant ir Valstybės kontrolės) išvadų,
kuriose nustatyti pažeidimai dėl Centro neteisėto ar neracionalaus finansinių išteklių naudojimo,
taip pat negauta skundų dėl nuostatuose nustatytų funkcijų įsipareigojimų vykdymo numatytų tarp
Centro ir Įstaigų, todėl galima teigti, kad paslaugos suteiktos laiku ir kokybiškai.
___________________

