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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolieriaus žodis

Siekiant sklandaus darbo, pasitikėjimu grįstų santykių, racionalių ir rajono gyventojams

svarbių sprendimų, labai svarbus Ignalinos rajono savivaldybės institucijų ir rajono gyventojų

dialogas ir abipusis ryšys. Kad galėtų priimti teisingus ir svarbius veiklos sprendimus, tinkamai

panaudoti biudžeto lėšas, Ignalinos rajono savivaldybė privalo turėti tikslią, teisingą ir visapusišką

informaciją, o rajono gyventojai, įmonės ir įstaigos atitinkamai turi teisę gauti išsamią informaciją

apie savivaldybės vykdomą veiklą, finansinę būklę, pinigų srautus.

Todėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlieka svarbų vaidmenį

vykdydama finansinius ir veiklos auditus Ignalinos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus

subjektuose. 

Dėkojame visų audituotų subjektų vadovams ir darbuotojams, savivaldybės tarybos

Kontrolės komitetui už bendradarbiavimą, geranoriškumą ir pagalbą Ignalinos rajono savivaldybės

kontrolės ir audito tarnybai atliekant jos nuostatuose nustatytas funkcijas. Mus ir asignavimų

valdytojus sieja bendras tikslas – kad Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas būtų

naudojami efektyviai, o mokesčių mokėtojai ir kiti rajono gyventojai dėl to patirtų kuo didesnę

naudą.

Atlikdami savo tiesiogines funkcijas ir siekdami didinti audito poveikį ir audito

ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, bendradarbiaujame su savivaldybės

tarybos Kontrolės komitetu, keičiamės turima informacija. 

Įžanga

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra

Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybai atskaitingas juridinis asmuo. Tarnyba

yra kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai

valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip

vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama

nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas,

tarnyba atlieka finansinius ir veiklos auditus savivaldybės administravimo subjektuose bei

savivaldybės valdomose įmonėse. Kartu su finansiniais auditais, kurių tikslas – finansinių ataskaitų

duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas, taip pat yra atliekamas ir teisėtumo

auditas – audituojamojo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų

naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas. Veiklos auditai atliekami siekiant įvertinti

audituojamų subjektų viešojo ir vidaus administravimo veiklą, lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir
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1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 15 punktas.
2 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 206 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 287

punktas.
3 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų, patvirtintų Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-190 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų

patvirtinimo“, 23.15 papunktis.

4 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos planas, patvirtintas Ignalinos rajono

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. K1-23 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano patvirtinimo“.

disponavimo jais ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Auditoriai audituotam

subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir

kitais įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybės kontrolės

patvirtintomis metodikomis ir kitais teisės aktais. Tarnybos darbas ir teisės aktų nustatytų funkcijų

įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis tarnybos savivaldybės kontrolieriaus parengtu

metiniu veiklos planu.

2021 metais darbai buvo planuoti taip, kad būtų užtikrintas Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingų išvadų pateikimas, atskleistos savivaldybės

biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių probleminės sritys, vykdomos tarnybai, kaip

biudžetinei įstaigai, pavestos bendrosios funkcijos. Veiklos ataskaita rengiama ir savivaldybės

tarybai teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu1, Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamentu2 ir tarnybos nuostatais3. 2021 metų veiklos ataskaitoje

pateikiami apibendrinti audito rezultatai, informacija apie pagrindinius tarnybos 2021 metais

atliktus darbus ir pasiektus veiklos rezultatus.

1. Vadovo organizacinė veikla

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3

punktu ir siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą, rengiamas ir su Ignalinos rajono

savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu derinamas ir tvirtinamas metinis tarnybos veiklos planas.

Metiniame plane detalizuojami veiksmai (darbai) ir jų įgyvendinimo būdai, vykdant savivaldybės

strateginiame veiklos plane tarnybai nustatytus tikslus ir uždavinius, numatomi darbų atlikimo

terminai ir atsakingi vykdytojai.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas

patvirtintas savivaldybės kontrolieriaus įsakymu 2020 m. spalio 19 d.4

Pagal patvirtintą 2021 metų veiklos planą, iki 2021 metų liepos 15 d. buvo numatyta

baigti Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės
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5 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-3 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“.
6 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. T-54 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“.
7 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. kovo 24 d. išvada Nr.

IS-1 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 428,4 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams

finansuoti“.
8 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. gegužės 11 d. išvada

Nr. IS-2 „Dėl galimybės Ignalinos rajono savivaldybei iki trumpalaikę iki 600,0 tūkst. Eur paskolą iš Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti“.

biudžeto ir turto naudojimo auditą. Taip pat 2021 metų pradžioje buvo numatyta pabaigti 2020 metų

pabaigoje pradėtą UAB Ignalinos autobusų parko veiklos auditą ir atlikti VšĮ Ignalinos rajono

poliklinikos veiklos auditą.

Per ataskaitinį laikotarpį tarnyba atliko Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo auditą. 2021 m. IV ketvirtį

pradėtas Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės

lėšų ir turto naudojimo auditas, kurio pabaiga numatyta 2022 m. liepos 15 d. Audituotam subjektui

2021 m. kovo 30 d. pateikta audito ataskaita „Uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos autobusų

parko veiklos vertinimas“. 2021 m. III ketvirtį pradėtas viešosios įstaigos Ignalinos rajono

poliklinikos veiklos vertinimo auditas. Tarnybos veiklos plane buvo numatyta auditą pabaigti 2021

m. pabaigoje, tačiau tarnyboje sumažėjus darbuotojų, audito ataskaitos projektas audituojamam

subjektui pateiktas 2022 m. sausio 4 d.

2021 metais, vykdydama savivaldybės tarybos sprendimus56, tarnyba tarybai pateikė dvi

išvadas:

1. Išvadą dėl Ignalinos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 428,4 tūkst. Eur

paskolą investiciniams projektams finansuoti7.

2. Išvadą dėl galimybės Ignalinos rajono savivaldybei imti trumpalaikę iki 600,0 tūkst.

Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų

trūkumui padengti8.

Tarnybos vidaus administravimo, audito veikla buvo organizuojama ir kontroliuojama

leidžiant tarnybos savivaldybės kontrolieriaus įsakymus ir pavedimus. 2021 metais savivaldybės

kontrolierius pasirašė 38 įsakymus (13 įsakymų personalo klausimais ir 25 įsakymus veiklos

klausimais) ir 2 pavedimus. Per ataskaitinį laikotarpį parengti ir išsiųsti 58 raštai tarnybos veiklos ir

audito klausimais, gauti 68 raštai.

2. Tarnybos veiklos pristatymas, rodikliai ir tikslų įgyvendinimas

2.1. Tarnybos veikla

Tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas:
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 atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės

administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;

 kiekvienais metais rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl pateikto tvirtinti

savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

 rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl

savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų

įsipareigojimų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės

valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų

įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis;

 rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių

partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių

partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių

partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

 rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl

skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės

būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų

teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

 rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl

galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės

infrastruktūros plėtros;

 nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus skundus ir pareiškimus dėl

savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir

disponavimo juo;

 atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas.

2.2. Misija, vizija, vertybės

Tarnybos misija – padėti savivaldybei išmaniai valdyti turimus išteklius ir kurti didesnę

naudą visuomenei.

Tarnybos strateginis tikslas – didinti veiklos efektyvumą visose Ignalinos rajono

savivaldybės kuruojamose srityse.

Tarnybos vizija – tapti viena iš profesionaliausių, geriausiai vertinamų savivaldybių

kontrolės ir audito tarnybų, kurios kuriama nauda savivaldybės bendruomenei nuolat didėja.

1 pav. Ignalinos rajono kontrolės ir audito tarnybos vertybės
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9 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-234 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.
10 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymas Nr. V-11 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
11 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T-191 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus Sergejaus Mickevičiaus atleidimo iš pareigų“.
12 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. lapkričio 24 d.

įsakymas Nr. V-18 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybių sąrašo patvirtinimo“.

Tarnybos vertybės (1 pav.):

Profesionalumas – būti savo srities profesionalais, nuolat tobulinti profesines žinias,

kelti profesinę kvalifikaciją. Atliekant kasdienį darbą, būti nepriklausomiems ir sąžiningiems, teikti

pirmenybę profesinėms žinioms, o ne emocijoms.

Novatoriškumas – nuolat domėtis naujovėmis ir jas diegti savo darbe, taikyti

pažangiausius darbo metodus ir technologijas.

Efektyvumas – atliekant kasdienį darbą, nuolat siekti efektyvaus išteklių naudojimo ir

veiklos efektyvumo didinimo.

Nauda bendruomenei – siekti, kad atliekamas darbas suteiktų apčiuopiamą naudą

savivaldybės bendruomenei.

Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos misijos ir vizijos suvokimas, vertybių

puoselėjimas leidžia į darbą žvelgti kūrybiškai, nuolat tobulėti, siekti veiklos efektyvumo didinimo

ir užtikrinti nustatytų prioritetinių sričių kokybišką auditą.

2.3. Tarnybos darbuotojai

Savivaldybės kontrolieriaus, tarnybos valstybės tarnautojų, tarnybos, darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių teisiniai pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatyme.

Savivaldybės taryba sprendimu9 nustatė tarnybai didžiausią leistiną pareigybių skaičių –

3 pareigybės. Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu10 patvirtintos trys pareigybės: savivaldybės

kontrolieriaus (1 pareigybė), savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo (1 pareigybė) ir vyresniojo

patarėjo (1 pareigybė). Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu11 2021 m. lapkričio 30 d.

atleistas tarnybos savivaldybės kontrolierius, jo funkcijas pavesta vykdyti savivaldybės

kontrolieriaus pavaduotojui, kuris tvarkė tarnybos buhalterinę apskaitą. Savivaldybės kontrolieriaus

pavaduotojui laikinai vykdant savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, reikėjo spręsti, kas atliks

tarnybos buhalterio funkcijas, todėl savivaldybės kontrolieriaus įsakymu12 patvirtintas naujas

pareigybių sąrašas (savivaldybės kontrolierius (1 pareigybė), savivaldybės kontrolieriaus



8

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

13 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus 2021 m. lapkričio 24 d.

įsakymas Nr. V-19 „Dėl buhalterio pareigybės įsteigimo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“.
14 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

pavaduotojas (1 pareigybė), vyresnysis patarėjas (0,875 pareigybės) ir buhalteris (0,125

pareigybės)), įsteigta buhalterio pareigybė13. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. priimtas darbuotojas,

dirbantis pagal darbo sutartį, tarnybos buhalterinei apskaitai tvarkyti, su juo sudaryta terminuota

darbo sutartis.

Tarnybos darbuotojai nuolat tobulina žinias, kelia kvalifikaciją, domisi gerąja praktika

audito srityje ir ją pritaiko kasdieniame darbe. 2021 metais darbuotojai dalyvavo šiuose

mokymuose: „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija ūkio subjektų priežiūros ir

kontrolės srityje dirbantiems valstybės tarnautojams“; „Viešojo administravimo įstatymo pakeitimai

nuo 2020-11-01“; „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2021 m.“; „Supaprastintų viešųjų

pirkimų vykdymo aktualijos ir naujovės 2021 m.“; „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės

sutarčių apskaita“; „Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaita“; „Kito ilgalaikio turto ir ateinančių

laikotarpių sąnaudų apskaita“; „Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų aktualijos“;

„Darbo kodekso taikymo aktualijos viešajame sektoriuje“; „Gerosios praktikos sklaida“; „Kūrybinis

problemų sprendimas praktinėse situacijose“; „Strateginis planavimas: nuo misijos iki tikslų

pasiekimo“; „Veiklos auditas: teorija, praktika, naujovės“; „MS Exel“ produktyviau: naudingos ir

efektyvios skaičiuoklės funkcijos“.

2.4. Auditai ir išvados

2.4.1. Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,

savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas

Tarnyba kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir reglamento nustatyta tvarka

pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų

rinkinio14. 2021 metais tarnyba atliko 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės

biudžeto ir turto naudojimo auditą. Audito metu vertintas savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų

finansinių ataskaitų rinkinys, kuris buvo sudarytas 28 savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų

finansinių ataskaitų pagrindu. Vertinti savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinio duomenys, kurie buvo parengti 35 subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu.

Lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisėtumo klausimai nagrinėti pagal rizikas

atrinktose audituoti srityse.

Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo jais grupės finansinio ir teisėtumo audito procedūros apėmė ūkinių

operacijų kiekybiškai svarbiose srityse apskaitos ir pateikimo finansinėse ir biudžeto vykdymo
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ataskaitose vertinimą septyniuose savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose ir visų subjektų

žemesniojo lygio metinių ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimas. 

Atlikus auditą, buvo pateikta sąlyginė nuomonė dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2020

metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio. Audito metu nustatyti neatitikimai ir

rekomendacijos juos ištaisyti audituotiems subjektams buvo išdėstyti jiems pateiktose ataskaitose, o

grupės audito rezultatai pateikti audito ataskaitoje ir audito išvadoje. Išsami informacija apie

rekomendacijas ir jų vykdymą pateikta veiklos ataskaitos 1 priede. Atlikto audito ataskaitą ir audito

išvadą galima rasti tarnybos interneto svetainėje.

2.4.2. Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio,

savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas

2021 m. IV ketvirtį buvo pradėtas savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių

ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo jais finansinis ir teisėtumo auditas. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, vadovaujantis

viešojo sektoriaus subjektų finansinio ir teisėtumo audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais,

atliktos audito planavimo procedūros, parengta viešojo sektoriaus subjektų audito strategija,

nustatytos svarbiausios audito sritys ir audito apimtys viešojo sektoriaus subjektuose, pradėtos

atitinkamos audito procedūros audituoti pasirinktose įstaigose.

Šio audito rezultatai bus pateikti atsiskaitant už 2022 metų veiklą. Atlikto audito

ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka bus paskelbta tarnybos interneto svetainėje.

2.4.3. UAB Ignalinos autobusų parko veiklos vertinimas

2021 m. kovo mėnesį pateikta 2020 m. pradėto UAB Ignalinos autobusų parko veiklos

audito ataskaita. Veiklos audito tikslas – įvertinti UAB Ignalinos autobusų parko veiklą

ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais. Pagrindiniai veiklos audito klausimai: ar

bendrovė efektyviai valdoma; ar tinkamai bendrovėje organizuojami ir vykdomi viešieji pirkimai;

ar efektyviai naudojami bendrovės ištekliai. Audituojamas laikotarpis – 2017–2020 m. Atskirais

klausimais, siekiant išsamaus ir pagrįsto vertinimo, buvo vertinti ankstesnių metų duomenys. 2021

m. duomenys buvo nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su įvykusiais pokyčiais nagrinėjamais

klausimais.

Audito ataskaitoje pateikta 16 išvadų, 16 rekomendacijų UAB Ignalinos autobusų parko

direktoriui ir 4 rekomendacijos savivaldybės administracijos direktoriui. Išsami informacija apie

rekomendacijas ir jų vykdymą pateikta veiklos ataskaitos 2 priede. Atlikto audito ataskaitą ir audito

išvadą galima rasti tarnybos interneto svetainėje.
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15 Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.

345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.

2.4.4.Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos veiklos vertinimas

2021 m. III ketvirtį buvo pradėtas viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos

veiklos auditas. Veiklos audito tikslas – įvertinti viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos

veiklą ekonomiškumo ir efektyvumo požiūriu. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas veiklos

audito planas, pradėtos veiklos audito procedūros, parengtas audito ataskaitos projektas, kuris 2021

m. sausio 4 d. pateiktas audituojamam subjektui. Atlikto audito ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka

bus paskelbta tarnybos interneto svetainėje.

2.4.5. Išvados savivaldybės tarybai

2021 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybai buvo pateiktos dvi išvados: dėl

Ignalinos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 428,4 tūkst. Eur paskolą investiciniams

projektams finansuoti ir dėl Ignalinos rajono savivaldybės galimybės imti trumpalaikę iki 600,0

tūkst. Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam

pajamų trūkumui padengti.

1. Dėl ilgalaikės iki 428,4 tūkst. Eur paskolos pateikta išvada, kad, atsižvelgiant į

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo

konstitucinio įstatymo nuostatas, Savivaldybių skolinimosi taisykles15, Ignalinos rajono

savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitų likučius 2021 m. vasario 28 d., Ignalinos rajono

savivaldybė 2021 metais galėtų pasiskolinti iki 150,4 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos finansų

ministro nustatyta tvarka 2019 metais atrinktam projektui „Viešojo pastato, esančio Kalno g. 80,

Dysnos k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., energetinio efektyvumo didinimas“ finansuoti ir iki

278,0 tūkst. Eur Ignalinos rajono savivaldybės investiciniams projektams vykdyti.

2. Dėl trumpalaikės iki 600,0 tūkst. Eur paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti pateikta išvada, kad

savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo

susijusi mokesčių, socialinių išmokų mokėjimą laiku, galėtų priimti sprendimą kreiptis dėl

trumpalaikės iki 600,0 tūkst. Eur paskolos iš valstybės biudžeto gavimo. Laiku negrąžinus šios

paskolos, ji atitiktų jau ne trumpalaikės, o ilgalaikės paskolos požymius ir turėtų įtakos

savivaldybės skolos ir skolinimosi limitams.

2.4.6. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena
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16 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. gruodžio 29 d. audito ataskaita Nr. K-3 „Viešosios

įstaigos Ignalinos rajono ligoninės veiklos vertinimas“.
17 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

2021 metų biudžeto patvirtinimo“.

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. gruodžio 29 d.

audito ataskaitoje Nr. K-3 „Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės veiklos vertinimas“

viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriui patektos 33 rekomendacijos ir 8

rekomendacijos savivaldybės administracijos direktoriui. 2021 metais buvo vykdoma ataskaitoje16

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena (kontrolė). Išsami informacija apie rekomendacijas

ir jų vykdymą pateikta veiklos ataskaitos 3 priede.

2.4.7. Tarnybos veiklos kryptys ir prioritetai

Tarnybai keliami reikalavimai įpareigoja atlikti aukšto kokybinio lygio auditus, nuolat

siekti kuriamų rezultatų poveikio didinimo, profesinės kompetencijos kėlimo, pažangių vadybos

metodų naudojimo, nuolatinio tarnybos veiklos efektyvumo didinimo. Nuolat vykdoma

rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena audituojamuose subjektuose. Viešinant darbo rezultatus,

naudojami įvairūs informacijos teikimo šaltiniai, stengiamasi kuo aiškiau pateikti informaciją.

Tarnyba siekia prisidėti prie teigiamų pokyčių savivaldybėje, lemiančių skaidrų, racionalų ir

ekonomišką išteklių valdymą, didinti pasitikėjimą tarnyba, kelti įstaigos autoritetą.

Viešinant tarnybos veiklą, informacija apie darbo rezultatus (ataskaitos ir išvados, kita

informacija) pateikiama tarnybos interneto svetainėje.

Tarnyba dalyvauja Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, nuolat

bendradarbiauja, keičiasi informacija ir sukaupta patirtimi su kitų savivaldybių kontrolės ir audito

tarnybomis, Savivaldybių kontrolierių asociacija.

3. Finansinės veiklos ataskaita

Darbai bendrosios veiklos srityje, kaip ir kasmet, buvo susiję su tarnybos, kaip

biudžetinės įstaigos, funkcijų vykdymu. Vykdant šioje veiklos srityje nustatytus uždavinius,

tvarkyta tarnybos buhalterinė apskaita, parengti 2020 metų metiniai ir2021 metų tarpiniai biudžeto

vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, planuotas tarnybos biudžetas 2022 metams, atlikti kiti

apskaitos darbai, vykdyti prekių ir paslaugų viešieji pirkimai, personalo valdymo, darbo

organizavimo funkcijos.

Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino Ignalinos rajono

savivaldybės 2021 metų biudžetą. Tarybos sprendimu17 Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir
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audito tarnybos 2021 metų išlaidoms (Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir

savivaldybės veiklos užtikrinimo programa) patvirtinta 72,9 tūkst. Eur, iš jų 64,0 tūkst. Eur darbo

užmokesčiui. Tarnybos 2021 metais kasinės išlaidos sudarė 70 991,56 Eur, t. y. 97,38 proc. 2021 m.

asignavimų plano. 1 lentelėje pateikiamos išlaidos pagal išlaidų straipsnius.

2021 metų tarnybos kasinės išlaidos

1 lentelė

Eil. Nr. Išlaidų straipsnis Eur

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 62 992,98

2. Komandiruočių išlaidos 152,95

3. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1 150,00

4. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 598,81

5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 464,30

6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 5 632,52

7. Iš viso: 70 991,56

____________

Atskaitiniu laikotarpiu tarnybos buhalterinę apskaitą tvarkė savivaldybės kontrolieriaus 

pavaduotojas, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. – tarnybos buhalteris.
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Priedai

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

2021 metų veiklos ataskaitos Nr. NS-1

1 priedas

REKOMENDACIJOS, PATEIKTOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS, ATLIEKANT IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO VERTINIMĄ, IR

JŲ VYKDYMO INFORMACIJA

Eil. Nr.

Teiktos rekomendacijos Subjektai

Informacija apie vykdymą

Priemonės rekomendacijoms

įgyvendinti

Įgyvendinta / Neįgyvendinta /

Vykdoma

1.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9

straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Ignalinos krašto nuostatų, patvirtintų

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu

Nr. T-208 „Dėl Ignalinos krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“, 28.4

papunkčiu, patvirtinti Ignalinos krašto muziejaus struktūrą.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos. 

Įgyvendinta

2.

Vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame

asmenyje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Finansų

ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, 20.3 papunkčiu, paskirti

už vidaus kontrolės įgyvendinimą priežiūrą atliekantį (-čius) darbuotą (-

ojus).

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

3.

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos

organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Finansų

ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo

sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 17.1.3 papunkčiu, patvirtinti Ignalinos krašto muziejaus

apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

4.
Atsižvelgiant į audito pastebėjimus, patikslinti Ignalinos krašto muziejaus

vidaus tvarkos taisykles.
Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta



14

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

5.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 straipsnio 3

dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio

3 dalimi, patikslinti Ignalinos krašto muziejaus darbuotojų darbo

apmokėjimo sistemą, detalizuojant pastoviosios dalies nustatymo

kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo tvarką ir

procentinius dydžius, premijų ir priemokų skyrimo, mokėjimo už darbą

poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą dydžius.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

6. Nutraukti neterminuotą pirkimų sutartį su UAB „Internet Solutions“. Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

7.

Sudarant viešųjų pirkimų planus, vadovautis Numatomos viešojo pirkimo

ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl

numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos

patvirtinimo“.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

8.

Ignalinos krašto muziejaus prekių ir paslaugų pirkimo organizatoriui

patikslinti Privačių interesų deklaraciją, nurodant privačius interesus,

egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo einamų pareigų (nurodyti, kad

yra perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas atlikti supaprastintus

pirkimus).

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo

valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, patvirtinti pareigų,

kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

10.

Vadovaujantis Ignalinos krašto muziejaus mažos vertės viešųjų pirkimų

planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 4.7 papunkčiu,

paskirti pirkimų iniciatorių.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

11.

Atsižvelgiant į audito pastabas, patikslinti Ignalinos krašto muziejaus

mažos vertės viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo

tvarkos aprašą.

Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

12.
Parengti ir patvirtinti Ignalinos krašto muziejaus reprezentacinių išlaidų

naudojimo tvarkos aprašą.
Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

13.
Atlikti kontrolinį bandymą ir direktoriaus įsakymu patvirtinti Ignalinos

krašto muziejaus traktoriuko kuro sunaudojimo normą.
Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,
Įgyvendinta
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rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

14.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbti finansines ir biudžeto

vykdymo ataskaitas Ignalinos krašto interneto svetainėje.
Ignalinos krašto muziejus

Pateikta informacija, kad

rekomendacija įgyvendinta,

rekomendacijos įgyvendinimo

priemonės nepateiktos.

Įgyvendinta

15.

Atsižvelgiant į audito pastebėjimus, patikslinti Didžiasalio vaikų globs ir

socialinės paramos šeimai centro darbuotojų darbo apmokėjimo aprašą,

patvirtintą Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro

direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Didžiasalio vaikų

globos ir socialinės paramos šeimai centro darbuotojų darbo apmokėjimo

sistemos aprašo patvirtinimo“.

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimos

centras

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimai centro

direktoriaus 2021 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. 1-40 „Dėl

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimai centro

darbuotojų darbo apmokėjimo

sistemos aprašo patvirtinimo“

atnaujintas Didžiasalio vaikų

globos ir socialinės paramos

šeimai centro darbuotojų darbo

apmokėjimo sistemos aprašas.

Įgyvendinta

16.

Skiriant darbuotojams priemokas prie atlyginimo vadovautis Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsniu.

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimos

centras

Priemokos prie atlyginimo

darbuotojams skirti griežtai

laikantis Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą

įstatymo 10 straipsnio nuostatų.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

17.

Apmokant už darbą švenčių dieną ir (ar) naktį, vadovautis Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 1

dalies 1 punktu.

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimos

centras

Už darbą švenčių dieną ir (ar)

naktį, mokėti vadovaujantis

Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų

narių atlygio už darbą įstatymo 5

straipsnio 1 dalies 1 punktu.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

18.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 1

dalimi ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje

tvarkos aprašo 5.5. papunkčiu, nustatyti vidaus kontrolės procedūras,

kuriuos leistų teisingai tvarkyt darbuotojų darbo laiko ir darbo užmokesčio

apskaitą.

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimos

centras

Atnaujintas Didžiasalio vaikų

globos ir socialinės paramos

šeimai centro suminės darbo laiko

apskaitos vedimo tvarkos aprašas.

Su programuotojais sutvarkyta

darbo užmokesčio apskaitos

programa.

Teisingai tvarkoma darbo laiko ir

Įgyvendinta
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darbo užmokesčio apskaita.

19.
Didžiasalio vaikų globs ir socialinės paramos šeimai centro direktoriui

spręsti dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo už 2020 metus.

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimos

centras

Nuspręsta neperskaičiuoti Įgyvendinta

20.
Grąžinti į rajono savivaldybės iždo sąskaitą be teisinio pagrindo

priskaičiuotas priemokas (4 601,35 Eur) bei Sodros įmokas nuo jų.

Didžiasalio vaikų globos ir

socialinės paramos šeimos

centras

Negrąžinti Neįgyvendinta

21.

Skiriant darbuotojams priemokas už papildomus darbus, vadovautis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsnio 4 dalyje nustatytais

reikalavimais, susitarimuose dėl papildomo darbo nurodyti kuriuo metu

bus atliekamas papildomas darbas, jos papildomo darbo apimtis darbo

valandomis.

Dūkšto globos namai

Skiriant darbuotojams priemokas

už papildomus darbus, nuolatos

vadovaujamės Lietuvos

Respublikos darbo kodekso 35

straipsnio 4 dalyje nustatytais

reikalavimais, susitarimuose dėl

papildomo darbo nurodoma

kuriuo metu bus atliekamas

papildomas darbas, jos papildomo

darbo apimtys darbo valandomis.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

22.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito

įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, patvirtinti Dūkšto globos namų vidaus

kontrolės politiką.

Dūkšto globos namai

Dūkšto globos namų vidaus

kontrolės politika patvirtinta

2021-05-03 įsakymu Nr. V-20

„Dėl Dūkšto globos namų vidaus

kontrolės politikos patvirtinimo“.

Įgyvendinta

23.

Vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame

asmenyje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Finansų

ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, 20.3 papunkčiu, paskirti

už Dūkšto globos namų vidaus kontrolės įgyvendinimą priežiūrą atliekantį

(-čius) darbuotą (-ojus).

Dūkšto globos namai

Už Dūkšto globos namų vidaus

kontrolės įgyvendinimo priežiūrą

atliekantys darbuotojai paskirti

2021-05-03 įsakymu skyrimo“.

Nr. V-19 „Dėl Dūkšto globos

namų vidaus kontrolės atsakingų

asmenų skyrimo“.

Įgyvendinta

24.
Grąžinti į rajono savivaldybės iždo sąskaitą neteisingai priskaičiuotas

priemokas (177,77 Eur) bei Sodros įmokas nuo jų.

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija
Negrąžinti Neįgyvendinta

25.
Nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų teisingą darbo

laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

Pateikta informacija, kad

rekomendacija bus įgyvendinta,

tačiau apie rekomendacijos

įgyvendinimą informacijos

nepateikta.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

26. Atsižvelgiant į audito pastabas, patikslinti vairuotojo pareigybės aprašymą.
Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

Vairuotojo pareigybė patikslinta

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos

direktoriaus 2021 m. gegužės 19

d. įsakymu Nr. P-21

Įgyvendinta
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27.
Sudarant susitarimus dėl papildomo darbo su darbuotojais vadovautis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsniu.

Ignalinos r. Vidiškių

gimnazija

Pateikta informacija, kad

rekomendacija bus įgyvendinta,

tačiau apie rekomendacijos

įgyvendinimą informacijos

nepateikta.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

28.
Imtis priemonių, kad valstybės turtas, priskirtas savivaldybės nuosavybėn,

būtų perduotas savivaldybės nuosavybėn.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Telefonu buvo kreiptasi į

Bendrųjų funkcijų centrą, dėl

duomenų pateikimo susijusių su

savivaldybės reikšmės keliu

Mielagėnai–Mešonys. Remiantis

Lietuvos kelių direkcijos

skelbiamais duomenimis apie

apskaitomus valstybinės reikšmės

automobilių kelius, duomenų apie

šį kelią nėra. Todėl apskaitos

programoje nuosavybės

duomenys yra pakeisti iš

valstybės į savivaldybės.

Įgyvendinta

29.

Imtis priemonių, kad būtų suderinti Ignalinos savivaldybės administracijos

apskaitoje ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. VT-546 „Dėl Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo

Nr. V2-790 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių

normatyvų viešojo sektoriaus subjektams nustatymo“ pakeitimo“ nustatyti

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Apskaitos programoje yra

sutikrinti ilgalaikio turto

nusidėvėjimo normatyvai su

patvirtintais Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d.

įsakymu Nr. VT-546 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2009

m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr.

V2-790 „Dėl Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos)

ekonominių normatyvų viešojo

sektoriaus subjektams nustatymo“

pakeitimo“ ir yra kreiptasi į

programuotojus dėl duomenų

taisymo.

Įgyvendinta

30.

Vadovaujantis 7 – oju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartu, ištaisyti apskaitos klaidą dėl pavienių medžių

registravimo biologinio turto sąskaitoje.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Ignalinos rajono savivaldybės

taryba 2004 m. rugsėjo 28 d.

sprendimu Nr. T-342 „Dėl

saugomų botaninių gamtos

paveldo objektų paskelbimo“

paskelbė Kazitiškio, Vaišniūnų,

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).
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Paliesiaus, Kairiškės ąžuolus ir

Rupinskų pušį Ignalinos rajono

savivaldybės saugomais

botaniniais gamtos paveldo

objektais. Yra kreiptasi į

Valstybės saugomų teritorijų

tarnybą dėl jų įtraukimo į

savivaldybių saugomų gamtos

paveldo objektų sąrašo.

31.

Vadovaujantis 7 – oju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartu, ištaisyti apskaitos klaidą ilgalaikio turto „Žemė“

sąskaitoje.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Atliekant 2021 metų turto

inventorizaciją metų pabaigoje

želdynai iš žemės sąskaitos yra

iškelti į biologinį turtą.

Įgyvendinta

32.
Įregistruoti apskaitoje visą savivaldybės administracijos valdomą biologinį

turtą.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Atliekant 2021 metų turto

inventorizaciją metų pabaigoje

želdynai iš žemės sąskaitos yra

iškelti į biologinį turtą.

Įgyvendinta

33.

Savivaldybės administracijos apskaitoje peržiūrėti Esminio turto

pagerinimo savikainos likučius ir atlikti reikalingus veiksmus ir klaidų

taisymus apskaitoje.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Esminio turto pagerinimo

savikainos likučiai peržiūrėti,

neatitikimai 2021 metų lapkričio

12 d. elektroniniu laišku yra

pateikti 1C programos

programuotojams, kad atliktų

pakeitimus.

Įgyvendinta

34.

Imtis priemonių, kad Esminio turto pagerinimo savikainos sąskaitoje

sukaupti rekonstrukcijos darbai, užbaigus darbus ir objektus ir pradėjus

eksploatuoti, būtų laiku iškeliami į kitas turto grupes, didinant jau esamų

turto vienetų įsigijimo vertes.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

2021 metais užbaigus darbus ir

pateikus gruodžio mėn. pabaigoje

statybų užbaigimo deklaracijas

2022 m. sausio 7 d. direktoriaus

įsakymais Nr. VT-11 ir VT-12

2021 metų apskaitoje yra

perkeliama esminio pagerinimo

vertė į ilgalaikį turtą, didinant

ilgalaikio turto savikainą.

Įgyvendinta

35.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimus dėl disponavimo

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, dėl šio turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

2021 m. lapkričio mėn. Ignalinos

rajono savivaldybės taryba priėmė

sprendimą Nr. T-202 „Dėl

savivaldybės nekilnojamojo turto

savikainos padidinimo“, kurio

pagrindu 2021 m. gruodžio mėn.

parengti perdavimo aktai

Įgyvendinta
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įstaigoms.

36.

Vadovaujantis finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimą

reglamentuojančiais teisės aktais, ištaisyti visas VSAKIS kontrolės

ataskaitose nurodytas klaidas.

Ignalinos rajono

savivaldybės administracija

Dėl ataskaitoje esančių klaidų

planuojama kreiptis į Finansų

ministeriją.

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

37.

Skiriant darbuotojams priemokas prie atlyginimo vadovautis Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsniu.

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

38.

Skiriant darbuotojams premijas prie atlyginimo vadovautis Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 straipsniu.

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

39.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 3

dalimi, mokėti darbuotojams dienpinigius, jei darbuotojų komandiruotė

trunka ilgiau negu darbo dieną (pamainą).

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

40.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsnio 1, 2 ir 4

dalimi, su darbuotojais, kurie atlieka kelias darbo funkcijas, pasirašyti

susitarimus prie darbo sutarties dėl papildomo darbo, kuriame nurodyti,

kada bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis valandomis, taip

pat darbo funkcijas, kurias darbuotojas įsipareigoja atlikti.

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija

Vykdoma (vykdymas bus

vertinamas, atliekant vėlesnių

nei 2021 m. KFAR auditą).

41.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito

įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, patvirtinti Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“

gimnazijos vidaus kontrolės politiką.

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“

gimnazijos vidaus kontrolės

politika, patvirtinta Ignalinos r.

Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 16

d. įsakymu Nr. V-83.

Įgyvendina

42.

Vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame

asmenyje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Finansų

ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, 20.3 papunkčiu, paskirti

už Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos vidaus kontrolės

įgyvendinimą priežiūrą atliekantį (-čius) darbuotą (-ojus).

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija

Pagal Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazijos vidaus

kontrolės politikos 11.3. papunktį

vidaus kontrolės įgyvendinimo

priežiūrą atlieka gimnazijos

vadovas.

Įgyvendinta

43.

Grąžinti į rajono savivaldybės iždo sąskaitą be teisinio pagrindo

priskaičiuotas premijas (2 170,00 Eur) ir priemokas (570,72 Eur) bei

Sodros įmokas nuo jų.

Ignalinos r. Didžiasalio

„Ryto“ gimnazija
Negrąžinti Neįgyvendinta
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito

tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos Nr. NS-1

2 priedas

REKOMENDACIJOS, PATEIKTOS 2021 M. KOVO 30 D. AUDITO ATASKAITOJE NR. A-1 „UAB IGNALINOS AUTOBUSŲ PARKO 

VEIKLOS VERTINIMAS“, IR JŲ VYKDYMO INFORMACIJA

Eil. Nr. Teiktos rekomendacijos
Subjektas, kuriam pateikta

rekomendacija

Informacija apie vykdymą

Priemonės rekomendacijoms įgyvendinti

Įgyvendinta /

Neįgyvendinta /

Vykdoma

1. Parengti ir patvirtinti bendrovės strateginį veiklos planą. UAB Ignalinos autobusų parkas
Parengtas ir patvirtintas bendrovės strateginis

veiklos planas.
Įgyvendinta

2.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis ir Mažos

vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis ir atsižvelgiant į

Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Pirkimų organizavimo ir

vidaus kontrolės gaires, parengti, patvirtinti ir paskelbti naujas

bendrovės mažos vertės pirkimų taisykles, kuriose būtų

numatyta pirkimų organizavimo tvarka.

UAB Ignalinos autobusų parkas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų,

atliekamų vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pašto paslaugų srities

perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis ir

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo

nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų

tarnybos parengtas Pirkimų organizavimo ir

vidaus kontrolės gaires, parengti, patvirtinti ir

paskelbti naujas bendrovės mažos vertės

pirkimų taisykles, kuriose būtų numatyta

pirkimų organizavimo tvarka. Pasikonsultavus

su viešųjų pirkimų specialistais ir išanalizavus

UAB Ignalinos autobusų parko viešųjų

pirkimų patvirtintas mažos vertės pirkimų

taisykles nustatyta, kad jos atitinka viešųjų

pirkimų įstatymo normas, todėl paliktos

galioti patvirtintos taisyklės.

Neįgyvendinta

3.
Metiniame viešųjų pirkimų plane numatyti visus planuojamus

pirkimus.
UAB Ignalinos autobusų parkas

Nuolat peržiūrimas ir esant poreikiui

papildomas 2021 m. metinis viešųjų pirkimų

planas įtraukiant visus planuojamus pirkimus.

Vykdoma

4.
Siekiant didesnio skaidrumo viešųjų pirkimų organizavimo

srityje, bendrovės direktoriui priimti sprendimus dėl kurių
UAB Ignalinos autobusų parkas

Patvirtinta viešųjų pirkimų komisija, jos darbo

reglamentas, paskirti pirkimų iniciatorius ir
Įgyvendinta
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skaidrumo ir nešališkumo nekiltų jokių abejonių. pirkimų organizatorius.

5.

Organizuojant mažos vertės pirkimus, užtikrinti

konkurencingą aplinką, vadovautis lygiateisiškumo,

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo,

skaidrumo principais.

UAB Ignalinos autobusų parkas
Vykdyti automobilių detalių, padangų,

elektros energijos pirkimai.
Vykdoma

6.
Siekiant skaidraus pirkimų organizavimo proceso, viešųjų

pirkimų dokumentus pildyti visais atvejais.
UAB Ignalinos autobusų parkas

Siekiant skaidraus pirkimų organizavimo

proceso pirkimų organizatorius įpareigotas

viešųjų pirkimų dokumentus pildyti visais

atvejais.

Vykdoma

7.

Mažos vertės pirkimų apklausas žodžiu vykdyti, kaip pirkimo

objektas nėra sudėtingas, sutartis vienkartinio pobūdžio ir

pirkimo vertė neviršija teisės aktuose nustatytos sumos.

UAB Ignalinos autobusų parkas

Įsakymu įpareigoti pirkimų vykdytoją mažos

vertės pirkimus vykdyti pagal naujai

patvirtintas mažos vertės pirkimų taisykles.

Įgyvendinta

8.

Įvertinti visas galiojančias sutartis, sudarytas neatlikus

pirkimų procedūrų, nustatyta tvarka jas nutraukti, prekes,

paslaugas ir darbus įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka.
UAB Ignalinos autobusų parkas

Vykdyti automobilių detalių, padangų,

elektros energijos pirkimai.
Vykdoma

9.
Įvertinti visas negaliojančias sutartis, prekes, paslaugas ir

darbus įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka.
UAB Ignalinos autobusų parkas

Vykdyti automobilių detalių, padangų,

elektros energijos pirkimai.
Vykdoma

10.
Spręsti dėl pirkimų vykdytojų kompetencijos ir (ar)

kvalifikacijos tobulinimo.
UAB Ignalinos autobusų parkas Atsakingi darbuotojai dalyvauja mokymuose Vykdoma

11.
Sudarytas pirkimo sutartis viešinti teisės aktų nustatyta tvarka

ir terminais.
UAB Ignalinos autobusų parkas

Sutartys viešinamos teisės aktų nustatyta

tvarka.
Vykdoma

12.
Atlikti ekonominę analizę dėl naujų autobusų įsigijimo bei

ieškoti autobusų parko atnaujinimo galimybių.
UAB Ignalinos autobusų parkas

Buvo kreiptasi į bankus dėl naujų autobusų

lizingavimo, tačiau pateikus įmonės balansus

bankai atsisakė lizinguoti naujus autobusus.

Klausimas žodžiu aptartas su Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos direktore ir

meru. Prieita išvada sekančiais metais kreiptis

Į Ignalinos rajono Tarybą siekiant gauti

tarybos garantą paskolai bent vieno naujo

autobuso įsigijimui, nes nuosavų lėšų

bendrovė neturi.

Vykdoma
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13.

Vykdyti kuro sunaudojimo kontrolę, užtikrinti, kad transporto

priemonių sunaudotas kuras būtų nurašomas pagrįstai,

patvirtinti kuro normų nustatymo tvarką.

UAB Ignalinos autobusų parkas

Papildyta UAB Ignalinos autobusų parko

tarnybinių automobilių naudojimo ir

eksploatavimo tvarka (pridedama), kurioje

numatyta, kad direktorius sudaro komisiją kuri

pagal nustatytą tvarką nustato autobusų degalų

sunaudojimo norma. Gegužės mėnesį sudaryta

komisija (įsakymas pridedamas) atliko dabar

eksploatuojamų autobusų kontrolinius

važiavimus ir nustatė degalų sunaudojimo

normas (aktai pridedami).

Įgyvendinta iš

dalies

14.

Spręsti dėl važiavimo bilietų pardavimo kanalų didinimo,

suteikiant galimybes keleiviams bilietus įsigyti iš anksto

autobusų stotyje, atsiskaityti už bilietą banko kortele.

UAB Ignalinos autobusų parkas

Konsultuotasi su bankais ir kasos aparatus

aptarnaujančia įmone dėl atsiskaitymo

kortelėmis galimybių integruojant paslaugą į

turimus kasos aparatus, tokio techninio

sprendimo su dabartiniais turimais aparatais

įvykdyti nėra galimybių. Svarstytas kasos

aparatų atnaujino galimybės, keičiant kasos

aparatus naujais modeliais. Nuspręsta kol kas

naudoti senuosius aparatus, nes pakeisti

senuosius aparatus reikalingos investicijos

siektų iki 5 tūkstančių eurų, taip pat prisidėtų

mėnesiai banko mokesčiai už atsiskaitymą

kortelėmis. Iš keleivių pageidavimo

atsiskaityti kortelėmis nebuvo sulaukta.

Neįgyvendinta

15.
Vykdyti nuolatinę važiavimo bilietų pardavimų kontrolę.

UAB Ignalinos autobusų parkas

Bilietų kontrolės tvarka patvirtinta 2021m.

lapkričio 17 d. direktoriaus įsakymu V-46.

Įsakymu atsakingi asmenis kurie nuolat

vykdytų bilietų pardavimo kontrolę nepaskirti.

Svarstyta galimybės nupirkti nepriklausomą

bilietų kontrolės paslaugą, siekiant taupyti

įmonės lėšas paslaugos pirkimo klausimas

atmestas.

Įgyvendinta iš

dalies

16.

Rengiant sprendimą (įsakymą) dėl inventorizacijos komisijos

sudarymo ir turto inventorizacijos atlikimo bei atliekant

inventorizacijas, vadovautis inventorizacijos taisyklėmis.

UAB Ignalinos autobusų parkas

Rengiant įsakymą vadovautis Lietuvos

Respublikos nutarimu ir UAB Ignalinos

autobusų parko patvirtinta apskaitos politika

Įgyvendinta
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17.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu pateikti

bendrovei lūkesčių raštą bei prižiūrėti, kad bendrovė

atsižvelgdama į rašto turinį parengtų veiklos strategiją.

Ignalinos rajono savivaldybės

administracija
Parengtas lūkesčių raštas Įgyvendinta

18.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės patvirtinu

tvarkos aprašu nustatyti ne mažiau 3 veiklos rodiklius

(trumpalaikius tikslus) bendrovei ir suteikti galimybes

vadovui gauti kintamąją atlyginimo dalį.

Ignalinos rajono savivaldybės

administracija
Nustatyti rodikliai ir tikslai Įgyvendinta

19. Stiprinti bendrovės ir jos vadovo veiklos kontrolę.
Ignalinos rajono savivaldybės

administracija
Kas mėnesį teikiama veiklos ataskaita Įgyvendinta

20.
Spręsti dėl bendrovės direktoriaus netinkamų pareigų

vykdymo vykdant viešuosius pirkimus.

Ignalinos rajono savivaldybės

administracija
Įspėjimas bendrovės direktoriui Įgyvendinta
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito

tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos Nr. NS-1

3 priedas

REKOMENDACIJOS, PATEIKTOS 2020 M. GRUODŽIO 29 D. AUDITO ATASKAITOJE NR. K-3 „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS

RAJONO LIGONINĖS VEIKLOS VERTINIMAS“, IR JŲ VYKDYMO INFORMACIJA

Eil. Nr. Teiktos rekomendacijos Subjektai

Informacija apie vykdymą

Priemonės rekomendacijoms įgyvendinti

Įgyvendinta /

Neįgyvendinta /

Vykdoma

1.
Parengti įstaigos strategiją, pateikti ją

tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. rugsėjo 3 d. ligoninė pateikė įstaigos strategiją ir naują

ligoninės organizacinę valdymo struktūrą Ignalinos rajono

savivaldybės administracijai vertinimui ir tvirtinimui. 2021 m. spalio 5

d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu

Nr. VT-628 patvirtintas ligoninės 2021-2023 m. strateginis planas,

įsakymu Nr. VT-624 patvirtinta nauja ligoninės organizacinė struktūra.

Įgyvendinta

2.

Parengti ir pateikti tvirtinti visuotiniam

dalininkų susirinkimui naują ligoninės

organizacinę valdymo struktūrą, nustatant

aiškius pavaldumo ryšius.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. rugsėjo 3 d. ligoninė pateikė įstaigos strategiją ir naują

ligoninės organizacinę valdymo struktūrą Ignalinos rajono

savivaldybės administracijai vertinimui ir tvirtinimui. 2021 m. spalio 5

d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu

Nr. VT-628 patvirtintas ligoninės 2021-2023 m. strateginis planas,

įsakymu Nr. VT-624 patvirtinta nauja ligoninės organizacinė struktūra.

Įgyvendinta

3.

Ligoninės valdymo ir kolegialius organus

rinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1

dalies 5 punkte nustatytais reikalavimais.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. gegužės 17 d. Ignalinos r. savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu Nr. VT-327 patvirtintos gydymo ir slaugos

tarybos.

Įgyvendinta

4.

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų

valstybės ir savivaldybių ir įstaigų interneto

svetainėms ir mobiliosioms programoms

apraše nustatytais reikalavimais, atnaujinti

ligoninės interneto svetainėje pateiktą

informaciją.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių ir

įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše

nustatytais reikalavimais, ligoninė periodiškai atnaujina interneto

svetainėje informaciją.

Vykdoma

5.

Atnaujinti ligoninės pacientų skundų

nagrinėjimo tvarką, paviešinti informaciją

dėl skundų nagrinėjimo tvarkos, visai

atvejais registruoti pacientų skundus.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. gruodžio 22 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-97 „Dėl

pacientų ar jų atstovų skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ atnaujinta ir patvirtinta Ligoninės pacientų skundų ir

pasiūlymų nagrinėjimo tvarka ir paviešinta ligoninės interneto

Įgyvendinta
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puslapyje.

6.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

sveikatos priežiūros įstatymo 28 straipsnio 4

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įtaigų

įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir

ligoninės įstatų 27.3 papunkčiu kreiptis į

visuotinį dalininkų susirinkimą (į tarybą) dėl

paslaugų kainų nustatymo ar dalyvavimo

nustatant paslaugų kainas.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. rugsėjo 14 d. ligoninės direktorius raštu kreipėsi į Ignalinos

rajono savivaldybės administraciją dėl mokamų maitinimo paslaugų. Įgyvendinta

7.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2000 m.

gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl

profilaktinių sveikatos tikrinimų priežiūros

įstaigose“ patikslinti ligoninės direktoriaus

įsakymu patvirtintas paslaugų kainas.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. spalio 8 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-75

patvirtintos paslaugų kainos.
Įgyvendinta

8.

Nutraukti 2020 m. vasario 18 d. paslaugų

teikimo sutartį Nr. 89-ST2-19 pasirašyta su

Utenos apskrities vyriausiasis policijos

komisariatu.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Ligoninės direktorė 2021-01-25 raštu Nr. S-28 kreipėsi į Utenos

apskrities vyriausiąjį komisariatą „Dėl maitinimo paslaugų sutarties

nutraukimo“. 2021-02-04 paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta.

Įgyvendinta

9.

Siekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų

sveikatos priežiūros įtaigai skirtų lėšų

panaudojimą, rekomenduojame peržiūrėti

maisto paruošimo padalinio darbuotojų

pareigybes ir įvertinti pareigybių

pagrįstumą.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Peržiūrėtos ir patikslintos 2 darbuotojų pareigybės. Nustatyta didesnė

maitinimo paslaugos ambulatorinės reabilitacijos pacientams

kompleksinių pietų kaina (2,90 Eur).

Įgyvendinta

10.

Atlikti rinkos ir lėšų, reikalingų

hospitalizuotų pacientui maitinimui, analizę

ir ligoninės direktoriui spręsti dėl maisto

paruošimo padalinio poreikio ir maisto

paslaugų, reikalingų hospitalizuotų pacientų

maitinimui, viešojo pirkimo.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Atliekamas rinkos tyrimas siekiant įvertinti galimybę atsisakyti maisto

gamybos  ligoninėje ir pirkti paslaugą.
Įgyvendinta

11.

Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės

sveikatos sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d.

šakos kolektyvine sutartimi Nr. 2/-133 ir

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140

straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į audito

pastebėjimus patvirtinti naują darbuotojų

darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą,

kuriame būtų nustatyti aiškūs ir objektyvūs

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. rugsėjo 6 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-60

patvirtintas darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas.
Įgyvendinta
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darbo užmokesčio dydžio nustatymo

kriterijai.

12.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 120 straipsnio 4 dalimi patvirtinti

įstaigos darbo laiko apskaitos žiniaraščių

formą ir jų pildymo tvarką (taisykles).

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 4

dalimi, 2021-05-17 ligoninės direktorės įsakymu Nr. V-34 patvirtintas

darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas.

Įgyvendinta

13.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 115 straipsnio 1 dalimi patvirtinti

suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašą

(taisykles).

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. gegužės 17 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-34

patvirtintas darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas.
Įgyvendinta

14.

Sudarant darbo pamainos grafikus,

vadovautis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 115 straipsnio 3 ir 4 dalyse

nustatytais reikalavimais.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Sudarant darbo pamainos grafikus, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos darbo kodekso 115 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais

reikalavimais.

Vykdoma

15.

Užtikrinti Lietuvos Respublikos darbo

kodekse nustatytus maksimaliojo darbo laiko

ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimus.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Užtikrinami Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytus

maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.
Vykdoma

16.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 144 straipsnio 1 dalimi už darbą

poilsio dieną, mokėti ne mažesnį kaip

dvigubą darbuotojo darbo užmokestį.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1

dalimi už darbą poilsio dieną, mokamas ne mažesnį kaip dvigubas

darbuotojo darbo užmokestis.

Vykdoma

17.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 138 straipsnio 3 dalimi už

papildomą poilsio dieną mokėti darbuotojo

vidutinį darbo užmokestį.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3

dalimi už papildomą poilsio dieną mokamas darbuotojo vidutinį darbo

užmokestis.

Vykdoma

18.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 148 straipsnio 1 dalimi kiekvieną

mėnesį darbuotojams teikti informaciją apie

jiems apskaičiuotas, išmokėtas ir

išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko

trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių

darbų trukmę.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 148 straipsnio 1

dalimi kiekvieną mėnesį darbuotojams teikiama informaciją apie jiems

apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo

laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę.

Vykdoma

19.

Atsižvelgiant į audito pastebėjimus,

ligoninės direktoriui spręsti dėl darbo

užmokesčio perskaičiavimo už 2019 m.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė
Nuspręsta neperskaičiuoti. Įgyvendinta

20.

Atsižvelgiant į audito pastebėjimus,

patikslinti darbuotojų darbo sutartis (ir / ar

papildomus susitarimus prie darbo sutarčių).

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Atsižvelgiant į pastebėjimus, patikslintos darbuotojų darbo sutartys ir

papildomi susitarimai prie darbo sutarčių.
Įgyvendinta

21.
Rengiant sprendimą (įsakymą) dėl

inventorizacijos komisijos sudarymo ir turto

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Ligoninės direktoriaus 2021-02-01 įsakymu Nr. V-9 parengtas turto

inventorizacijos atlikimo tvarkos aprašas.
Įgyvendinta
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inventorizacijos atlikimo, vadovaujantis

Inventorizacijos taisyklių 13-15 punktuose

nustatytais reikalavimais.

22.

Teikiant Ignalinos rajono savivaldybės

administracijai turto gauto pagal panaudos

sutartis inventorizavimo aprašus, vadovautis

Inventorizacijos taisyklių 17.4 papunktyje

nustatytais reikalavimais.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2020-12-31 teikiant Ignalinos rajono savivaldybės administracijai

turto, gauto pagal panaudos sutartis inventorizavimo aprašus,

vadovaujamasi Inventorizacijos taisyklėmis (17.4 papunkčiu).

Įgyvendinta

23.

Apskaitoje patikslinti ilgalaikio materialaus

turto, gauto pagal panaudos sutartis iš

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos, inventorinius numerius.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Apskaitoje patikslinti ilgalaikio materialaus turto, gauto pagal

panaudos sutartis iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos,

inventoriniai numeriai.

Įgyvendinta

24.

Vadovaujantis Vaistinių preparatų laikymo

ir įtraukimo į apkaitą asmens sveikatos

priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 81 punkte

nustatytais reikalavimais, įsakymu paskirti

asmenį, atsakinga už vaistinių preparatų

užsakymą, priėmimą, vaistinių preparatų

pakuočių apsaugos priemonių tikrinimą ir

unikalių identifikatorių deaktyvinimą,

vaistinių preparatų laikymą, apskaitą

ligoninėje.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Ligoninės direktoriaus 2020-10-01 įsakymu Nr. V-42 paskirtas asmuo,

atsakingas už vaistinių preparatų, vienkartinių priemonių užsakymą,

priėmimą, laikymą, apskaitą, išdavimą.

Įgyvendinta

25.

Maisto, pinigų kasoje ir saugiųjų blankų

inventorizaciją atlikti vadovaujantis

Inventorizacijos taisyklių 8.2–8.3

papunkčiuose nustatytais reikalavimais.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Atlikta maisto, pinigų ir saugiųjų blankų ir nematerialaus turto

inventorizacija.
Įgyvendinta

26.

Sudaryti inventorizacijos komisiją atlikti

ligoninės nematerialaus turto inventorizaciją.

Nustačius nematerialiojo turto perteklių

užpajamuoti 13-ame VSAFAS

„Nematerialusis turtas“ nustatyta tvarka.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Ligoninės direktoriaus 2021-03-08 įsakymu Nr. V-14 sudaryta

inventorizacijos komisija.
Įgyvendinta

27.

Vaistinius preparatus apskaitoje registruoti

vadovaujantis Vaistinių preparatų laikymo ir

įtraukimo į apkaitą asmens sveikatos

priežiūros įstaigose tvarkos aprašo 43 punkte

nustatytais reikalavimais.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Vaistiniai preparatai apskaitoje registruojami vadovaujantis Vaistinių

preparatų laikymo ir įtraukimo į apkaitą asmens sveikatos priežiūros

įstaigose tvarkos aprašo 43 punkte nustatytais reikalavimais.

Vykdoma

28.
Vidaus dokumentuose numatyti vaistinių

preparatų apskaitos tvarką.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Patvirtinta vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą tvarka ir

vardinių vaistinių preparatų skyrimo tvarka.
Įgyvendinta

29.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus

kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. gruodžio 9 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-90 „Dėl

viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės vidaus kontrolės
Įgyvendinta
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

straipsnio 3 dalimi patvirtinti viešosios

įtaigos Ignalinos rajono ligoninės vidaus

kontrolės politiką.

patvirtinimo“ patvirtinta ligoninės vidaus kontrolės politika.

30.
Atnaujinti įstaigos viešųjų pirkimų

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

2021 m. spalio 14 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-77

atnaujintos ir patvirtintos viešųjų pirkimų taisyklės.
Įgyvendinta

31.

Atlikti viešųjų pirkimų procedūras dėl

reikalingų prekių ir / ar paslaugų pirkimo

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymu.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d. ligoninėje dirba viešųjų pirkimų

specialistas, kuris atlieka procedūras dėl reikalingų prekių ir (ar)

paslaugų. Ligoninės direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.

V-59 sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija ir paskirtas pirkimų

organizatorius. 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintas

viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašas.

Įgyvendinama

32. Nutraukti neterminuotas pirkimų sutartis.
Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė
Nutrauktos neterminuotos sutartys ir sudaromos terminuotos. Įgyvendinama

33.

Atlikti tarnybinį patikrinimą dėl sisteminių

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo pažeidimų ir ligoninės finansų

kontrolės taisyklių nesilaikymo.

Viešoji įstaiga Ignalinos

rajono ligoninė

Keitėsi darbuotojai ir viešųjų pirkimų bei finansų kontrolės taisyklės,

todėl patikrinimas atliktas nebuvo. 
Neįgyvendinta

34.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 103 straipsniu, Lietuvos

Respublikos seimo nutarimu dėl Lietuvos

Sveikatos 2014–2025 metų strategijos

patvirtinimo, Lietuvos Respublikos

sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsniu,

teikti sprendimus dėl sveikatos priežiūros

plėtojimo krypčių nustatymo savivaldybės

strateginio planavimo dokumentuose.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

Rengiamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas

2022 m. vasario mėnesio posėdžiui
Įgyvendinama

35.
Koordinuoti ir kontroliuoti ligoninės veiklos

strategijos parengimą.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.

spalio 5 d. įsakymas Nr. VT-628 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos

rajono ligoninės strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Įgyvendinta

36.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28

straipsnio 2 punktu, nustatyti viešajai įstaigai

Ignalinos rajono ligoninei veiklos užduotis.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

Planuojama įgyvendinti 2022 m. Neįgyvendinta

37.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28

straipsnio 5 punktu, patvirtinti ligoninei

išlaidų medikamentams normatyvus arba

pavesti juos įstaigai patvirtinti pačiai.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 23 d.

sprendimas Nr. T-158 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono

ligoninės išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui ir medikamentams

nustatymo 2021 metams“

Įgyvendinta

38.
Vadovaujantis ligoninės įstatų 27.7

papunkčiu, nustatyti informaciją, kuri turi

Ignalinos rajono

savivaldybės
Planuojama įgyvendinti 2022 m. Neįgyvendinta
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Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

būti pateikiama visuomenei apie įstaigos

veiklą.

administracija

39.

Atsižvelgiant į audito pastabas, patikslinti

ligoninės įstatus:

 nurodyti įstaigos veiklos sritis;

 priskirti visuotinio dalininko
susirinkimui sprendimo dėl viešosios

įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų

steigėja ar dalyve priėmimą; sprendimo

dėl naujų dalininkų priėmimo priėmimą;

įstaigos veiklos strategijos tvirtinimą;

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo

tvirtinimą; kitų pareigų, į kurias

darbuotojai priimami konkurso būdu,

sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų

tvirtinimą; konkurso kitoms pareigoms, į

kurias darbuotojai priimami konkurso

būdu, nuostatų tvirtinimą įstatymų

nustatyta tvarka; viešosios įtaigos veiklos

vertinimo kriterijų nustatymą;

 numatyti, kad viešosios įstaigos
dalininkų susirinkimas nustatytų, kad

viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje būtų

vertinamas jos veiklos ekonominis,

socialinis ir pagal viešosios įtaigos veiklos

tikslus kitoks poveikis.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.

gruodžio 11 d. įsakymas Nr. VT-749 „Dėl Viešosios įstaigos Ignalinos

rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“

Įgyvendinta

40.

Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių 19

punktu, patvirtinti turto inventorizavimo

tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyta turto,

perduoto pagal panaudos sutartis,

inventorizavimo tvarka.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

-

Pasikeitus teisės

aktams tapo

neaktuali

41.
Stiprinti ligoninės valdymo veiklos priežiūrą

ir kontrolę.

Ignalinos rajono

savivaldybės

administracija

Nuolat kontroliuoja

Vykdoma

(vykdo Vyr.

specialistė

(savivaldybės

gydytoja)

                              

https://www.ignalina.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/26/c35/viewfunctions
https://www.ignalina.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/26/c35/viewfunctions
https://www.ignalina.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/26/c35/viewfunctions
https://www.ignalina.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/26/c35/viewfunctions
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