PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T9-78
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
ĮŽANGA
Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – tarnyba) yra
subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas
ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba įgyvendina Savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programą, priemonę „Kontrolės ir audito
tarnybos veiklos užtikrinimas“ ir prisideda prie Savivaldybės strateginio plėtros 2014–2020 metų
plano prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkančios ir pažangios savivaldos vystymas“
įgyvendinimo, strateginio tikslo „Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę didinant
viešojo administravimo efektyvumą“ siekimo.
Įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir suteiktus
įgaliojimus, tarnyba atlieka išorės finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje,
Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Bendras
finansinių auditų tikslas – pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių, biudžeto vykdymo,
metinių konsoliduotųjų ir kitų ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo, o veiklos – įvertinti įstaigų
viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Pažymėtina, kad kartu su finansiniais auditais taip pat yra atliekamas ir teisėtumo auditas –
audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo
įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas. Be to,
atliekant auditus, taip pat siekiama kuo anksčiau atskleisti klaidas ar pažeidimus, kad būtų galima
pataisyti esamą padėtį, atlyginti nuostolius arba imtis priemonių, kurios ateityje užkirstų kelią
pažeidimams ar bent sumažintų jų atsiradimų galimybę.
Vienas iš pagrindinių skaidrios tarnybos veiklos garantų yra viešumo principas. Todėl
visos atliktų auditų ataskaitos ir išvados teikiamos ne tik audituojamų subjektų vadovams, bet ir
Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir svarstomos Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitete. Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje
www.skuodas.lt.
Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. Išorinės
peržiūros tikslas – įvertinti tarnybos audito kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras, susijusias su
bendra audito veikla, jų veiksmingumą, siekiant paskleisti geros audito praktikos pavyzdžius,
nustatyti auditorių mokymo sritis, pateikti patikimą informaciją apie atliekamo audito kokybę.
2016 m. Valstybės kontrolė neatliko tarnybos atliktų auditų išorinės peržiūros.
Tarnybos veiklos 2016 m. ataskaita parengta ir Savivaldybės tarybai teikiama
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir tarnybos
nuostatais. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius tarnybos 2016 m. atliktus
darbus ir pasiektus rezultatus.
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II SKYRIUS
VEIKLA IR REZULTATAI
2016 metais tarnybos veiklai vykdyti buvo skirta 41 020 eurų asignavimų, faktiškai
panaudota 40 778 eurai.
2016 metais buvo atliekami finansiniai ir veiklos auditai, patikrinimai ir kitos kontrolės
priemonės. Veikla buvo vykdoma pagal Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu
Nr. KA1-23 patvirtintą ir su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu suderintą 2016 metų veiklos
planą. Veiklos plane buvo numatyta atlikti finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus, kitus
patikrinimus, taip pat pateikti Savivaldybės tarybai Vietos savivaldos įstatyme numatytas išvadas, ir
kitos veiklos priemonės. Visi 2016 m. veiklos plane numatyti auditai buvo atlikti, išvados pateiktos.
Detalesnė informacija pateikta 2 lentelėje.
2016 metais buvo išnagrinėtas iš gyventojo gautas skundas dėl galimai nesąžiningai ir
neefektyviai vykdomos dantų silantavimo programos Ylakių ambulatorijoje.
Vietos savivaldos įstatymas taip pat numato, kad tarnyba rengia ir Savivaldybės
tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl koncesijos konkurso ir sutarties sąlygų,
dėl viešųjų pirkimų sąlygų, būdo ir sutarties sąlygų, kai sudaromi sandoriai partnerystės su
privačiais subjektais pagrindu, 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. 2016 metais išvardintų ūkinių įvykių ir sandorių Savivaldybėje nebuvo, todėl nebuvo
poreikio teikti išvadas Savivaldybės tarybai.
Tarnyba, kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga, be teisės aktais jai deleguotų išorės
audito funkcijų, vykdė bendras biudžetinės įstaigos funkcijas. Tai veiklos planavimo, viešojo
administravimo, įstaigos vidaus dokumentų tvarkymo, personalo valdymo, valstybės tarnybos
tarnautojų mokymo, jų tarnybinės veiklos vertinimo ir kt. funkcijas.
1 lentelė. Informacija apie kontrolės ir audito tarnybos veiklą
Kriterijai1

2

Komentarai2

Darbuotojų skaičius

2

2

Nepasikeitė.

Atliktų auditų, patikrinimų skaičius
Savivaldybės tarybai pateiktų išvadų
skaičius
Pateiktų rekomendacijų skaičius

7
2

7
2

Nepasikeitė.
Nepasikeitė.

63

30

Pateikta mažiau rekomendacijų.

90

80

Sumažėjo 10 proc.

30
125

29
128

Nežymiai sumažėjo.
Padidėjo 3 valandomis.

Įgyvendintų rekomendacijų santykinė
dalis, proc.
Įvykdyta viešųjų pirkimų
Išklausytų kvalifikacijos kėlimo seminarų
trukmė, val.

1

2015 m. 2016 m.

Konkreti įstaiga eilutes su jai neaktualia informacija gali ištrinti.
Išsamiai komentuojami pokyčiai.

2 lentelė. Atlikti auditai ir kiti patikrinimai, pateiktos išvados

Auditas

Audito apimtis
Turto
Asignavimai, balansinė
tūkst. Eur
vertė,
tūkst. Eur

Audito rezultatai
Kita

Ataskaitoje
pateiktų
rekomendacijų
skaičius

Nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio / biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinio

Nuomonė dėl lėšų ir turto
valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir
jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams

2016 metų baigiamieji finansiniai (teisėtumo) auditai

-

49853,8

33 asignavimų
valdytojai
28 viešojo
sektoriaus
subjektai

Turto ir įsipareigojimų inventorizacijos vykdymas

-

-

-

-

-

-

Piniginės socialinės paramos teikimas savivaldybėje

-

-

-

4

-

-

Bendrojo naudojimo objektų administravimas savivaldybėje

-

-

-

4

-

-

Dėl galimybės Skuodo rajono savivaldybei paimti ilgalaikę
paskolą
Veiklos auditai

-

-

-

1

-

-

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo bei šio
mokesčio nepriemokos administravimo
Savivaldybės tarybai teiktos išvados

-

-

-

2

-

-

Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio
Dėl galimybės Skuodo rajono savivaldybei paimti ilgalaikę
paskolą
Skundai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skundas dėl nesąžiningai ir neefektyviai vykdomos dantų
silantavimo programos Ylakių ambulatorijoje

-

-

-

1

-

-

15338,5

Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas

-

Besąlyginė
dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

18

Besąlyginė
dėl konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio

Sąlyginė

Kiti auditai ir patikrinimai
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3 lentelė. Informacija apie įstaigos pastatus, teritoriją ir ilgalaikį turtą
Reikšmė

Kriterijai
Pastato (patalpų) naudingas plotas, kv. m
Žemės sklypo plotas, kv. m
Automobiliai
Turima kompiuterinė technika4:
stacionarūs kompiuteriai
nešiojami kompiuteriai
vaizdo projektoriai
televizoriai
lazerinis spausdintuvas
videokameros
fotoaparatai
kopijavimo aparatai
namų kino sistemos
interaktyvios lentos
Kitas turtas (detalizuokite)

Komentaras3

2

Valdomi nuosavybės teise.

1

Valdomas nuosavybės teise.

Tarnyba veiklą vykdo patalpose, kurias suteikė Savivaldybės administracija,
vadovaujantis 2010 m. birželio 15 d. Finansinio, ūkinio ir materialinio aptarnavimo sutartimi
Nr. R5-354.
4 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą
Kriterijai
Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų
Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis finansuotų projektų
Projektinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius
Bendra projektų vertė, Eur

2015 m.

2016 m.

Komentarai

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo vykdoma projektinė veikla.
5 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą
Remontuota
patalpa, inventorius

Remonto darbų aprašymas

Išlaidos,
tūkst. Eur

Finansavimo
šaltinis

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo remontuojamos patalpos ir inventorius.
Informacija apie įgyvendintas prevencines programas
Nebuvo įgyvendinamos prevencinės programos.

Nurodoma, kokiu pagrindu disponuojama šiuo turtu (nuosavybės teise, pagal panaudos sutartį ar pan.) ir kita aktuali
informacija.
4
Veikianti ir naudojama veikloje.
3
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6 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį
2015 m.

2016 m.

Etatų
skaičius

Pareiginės
algos koef.

Priedai,
priemokos,
proc.

Priskaičiuota
suma,
Eur / mėn.

Etatų
skaičius

Pareiginės
algos koef.

Priedai,
priemokos,
proc.

Priskaičiuota
suma,
Eur / mėn.

Darbuotojai pagal pareigybes ir
finansavimo šaltinius
Savivaldybės biudžeto lėšos
Kontrolierius

1

7

30

1186

1

7

30

1186

Kontrolieriaus pavaduotojas

1

6,3

30

1069

1

6,3

30

1069

2

x

x

2255

2

x

x

2255

Kriterijai

Pajamos už paslaugas
Kitos lėšos (nurodyti, kokios lėšos)

Etatų skaičius,
iš viso

5

Nurodomos pasikeitimų priežastys, priemokų ir priedų skyrimo priežastys ir teisinis pagrindas.

Komentarai5

Per 2016 m. pasikeitimų
nebuvo.
Per 2016 m. pasikeitimų
nebuvo.
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7 lentelė. Informacija apie gautus ir panaudotus asignavimus
Patvirtintas planas, tūkst. Eur

Patikslintas planas, tūkst. Eur

Panaudota, tūkst. Eur
Komentarai6

Rodikliai
Iš
viso
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Mokinio krepšelio
lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Pajamos už suteiktas
paslaugas
Pajamos iš
projektinės veiklos
Kitos pajamos
(2 proc. GPM, gauta
labdara ir pan.)
Iš viso
Kreditinis
įsiskolinimas
2016-12-31 iš viso,
Eur

39,5

Išlaidoms
Iš viso Iš jų
DU
39,5
27,9

Turtui

Iš
viso

0

41,02

Išlaidoms
Iš
Iš jų
viso
DU
39,86 28,6

Turtui

Iš
viso

Turtui

40,78

Išlaidoms
Iš
Iš jų
viso
DU
39,62 28,6

1,16

1,16

39,5

39,5

27,9

0

41,02

39,86

28,6

1,16

40,78

39,62

28,6

1,16

x

x

x

x

x

x

x

x

3,8

3,8

2,9

0

Prekių ir paslaugų straipsnyje sutaupyti
asignavimai metų gale buvo perkelti į darbo
užmokesčio fondą dėl lėšų atlyginimų
mokėjimui trūkumo.

Kreditinio įsiskolinimo likutį sudaro 2,9 tūkst. Eur
grąžintina darbo užmokesčio suma ir 0,9 tūkst. Eur
mokėtinų Sodros įmokų suma, apskaičiuota
buvusioms tarnybos darbuotojoms Z.
Uždanavičienei ir D. Čeporiūtei dėl
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio,
vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. įstatymu7
Nr. XII-1927.

Paaiškinti, kodėl tikslintas pajamų planas, kodėl ne visos lėšos panaudotos ir pan.
Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas.
6

7

8 lentelė. Išlaidų detalizavimas, 2016 m.
Išlaidų pavadinimas
Prekių ir paslaugų naudojimas iš viso, iš jų
ryšių paslaugos
spaudiniai
komandiruotės
kvalifikacijos kėlimas
kontrolierių asociacijos nario mokestis
ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas
Kitos prekės iš viso, iš jų
kanceliarinės prekės
ūkinės prekės ir inventorius
įstaigos iškaba
Komunalinės paslaugos iš viso, iš jų
elektra
šildymas
vanduo
komunalinių atliekų tvarkymas
Kitos paslaugos iš viso, iš jų
mokesčiai už banko paslaugas
informacijos skelbimas laikraštyje
spausdintuvo remontas
spausdintuvo kasečių pildymas
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas, iš
viso

Išlaidų suma,
Eur
1929,00
153,42
118,86

Komentaras
Telefonas, internetas.
Rajoninis bei apskaitos
aktualijų laikraštis.

173,26
889,50
130,33
82,00
265,49
68,05
167,44

Popierius, segtuvai, rašikliai.
Spausdintuvo kasetės, ūkinės
priemonės.

30,00

0
0
0
0
0

116,14
20,14
6,00
30,00
60,00

1158,00

Neremontuojamai sugedus
kontrolieriaus kompiuteriui,
pirktas naujas nešiojamasis
kompiuteris.

III SKYRIUS
AUDITŲ POVEIKIS
Viena iš svarbiausių tarnybos veiklų atlikus auditus – padėti audituojamiems
subjektams ištaisyti auditų metu nustatytus trūkumus, spręsti nustatytas veiklos problemas.
2016 metais atlikus finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus, audituojamiems
subjektams pateikėme rekomendacijas dėl trūkumų šalinimo ir veiklos tobulinimo. Po
rekomendacijų pateikimo vertinome audituojamų subjektų veiklos pokyčius, susijusius su audito
metu nustatytų trūkumų šalinimu, stebėjome, kaip vykdomos audito ataskaitoje pateiktos
rekomendacijos ir šalinami nurodyti veiklos trūkumai ar tobulinama veikla. Nustatėme, kad
rekomendacijų, kurių įgyvendinimo terminas baigiasi 2017 m. kovo mėn., įgyvendinimo lygis
siekia 80 proc. Detalesnė informacija pateikta 1 priede.
IV SKYRIUS
PROBLEMOS
Žmogiškieji ištekliai yra vienas iš pagrindinių kriterijų, darančių įtakos tarnybos
veiklos kokybei ir apimčiai. Tarnyboje patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų

pareigybių skaičius – 2. Šis skaičius turėtų būti padidintas iki 3, nes šiuo metu darbuotojų skaičius
tarnyboje yra nepakankamas. Todėl neįmanoma užtikrinti, kad bus patenkinti visuomenės lūkesčiai
dėl audito apimčių.
V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI
Tarnyboje per 2016 metus nebuvo darbuotojų kaitos.
Svarbi tarnybos veiklos tobulinimo dalis yra darbuotojų profesinių įgūdžių gilinimas.
Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam auditui atlikti. Dėl to
sudaroma ir tvirtinama valstybės tarnautojų mokymo programa, numatomos lėšos kvalifikacijai
kelti. Per 2016 metus tarnybos darbuotojai dalyvavo seminaruose, kuriuose kėlė kvalifikaciją 128
akademines valandas. Kvalifikacijos kėlimui 2016 metais buvo panaudota 889,50 euro, arba 3,1
proc. nuo įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui numatytų asignavimų.
Siekiant pasidalinti profesine audito patirtimi, gerąja audito praktika ir plėtoti
bendradarbiavimą išorės auditų klausimais atliekant įstatymais priskirtus uždavinius ir funkcijas
tęsiamas bendradarbiavimas su Valstybės kontrole. Tarnyba, bendradarbiaudama su Valstybės
kontrole, aptaria ir suderina parengtas audito strategijas, audito proceso etapus, audituojamas sritis,
rizikas, audito rezultatus.
Tarnyba, būdama Savivaldybių kontrolierių asociacijos nare, dalyvavo rengiamuose
seminaruose, pasitarimuose dėl veiklos tobulinimo, diskusijose dėl teisės aktų projektų, palaikė
ryšius su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis.
Tarnyba visada siekia su audituojamų įstaigų vadovais ir darbuotojais abipusio
suinteresuotumo bei pasitikėjimu pagrįsto bendradarbiavimo, kad būtų užtikrintas Savivaldybės
lėšų ir turto ekonomiškas ir efektyvus valdymas, taupus ir racionalus jų panaudojimas, audito
rekomendacijų įgyvendinimas laiku.
_____________________________

Savivaldybės kontrolierė

Kristina Nikartienė

Skuodo rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos
veiklos 2016 metų ataskaitos
1 priedas

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Eil.
Nr.

1

Rekomendacija

2

1.
1.1.

Savivaldybės administracijai
Imtis veiksmų ir užtikrinti, kad bendro naudojimo objektai Skuodo
rajone būtų valdomi teisėtai.
(2016-02-17 Audito ataskaita dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir
priežiūros kontrolės Nr. KADV3-2).

1.2.

Nustatytas
Būklė
rekomendacijos (įgyvendinta /
įgyvendinimo neįgyvendinta /
terminas
įgyvendinama)
3

4

2016-10-01

Įgyvendinama

Inicijuoti tvarkų, reglamentuojančių piniginės socialinės paramos teikimą
gyventojams, pakeitimus.
(2016-02-22 Audito ataskaita dėl piniginės socialinės paramos skyrimo
gyventojams Nr. KADV3-3).

2016-05-30

Įgyvendinta

1.3.

Užtikrinti, kad Socialinės paramos skyriaus darbuotojai nebūtų
Socialinės paramos teikimo komisijos nariais.
(2016-02-22 Audito ataskaita dėl piniginės socialinės paramos skyrimo
gyventojams Nr. KADV3-3).

2016-04-01

Įgyvendinta

1.4.

Atnaujinti įgaliojimų suteikimą Socialinės paramos skyriaus vedėjui,
suteikiančių teisę priimti ir pasirašyti sprendimus dėl socialinės paramos
skyrimo.

2016-03-01

Įgyvendinta

Priimtos priemonės rekomendacijai įgyvendinti

5

Skuodo rajono savivaldybė yra paskelbusi asmenų,
pretenduojančių savivaldybės teritorijoje teikti bendrojo
naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką. Šiai
procedūrai pasibaigus, bus pradėta administratorių skyrimo
procedūra. Dalyje daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo objektų administravimo paslaugos vykdomos pagal
jungtinės veiklos sutartis, kurios įregistruotos VĮ Registrų
centre. Šiuo metu įregistruotos 23 daugiabučių gyvenamųjų
namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir
priežiūros jungtinės veiklos sutartys.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 2, 8, 10,
12, 17, 20, 23, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo 2016 m. rugsėjo
20 d. įstatymui Nr. XII-2611, paruoštas sprendimo projektas ir
patvirtintas tvarkos aprašas Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-167 „Dėl Piniginės
socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės
gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paruoštas Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymas „Dėl Skuodo miesto
seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos patvirtinimo“,
kuriuo patvirtinta komisija, į kurios sudėtį nebeįtraukta Skuodo
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji Specialistė Audronė Pargaliauskienė.
Paruoštas Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. A1-124 „Dėl
socialinės paramos, išmokų vaikams, laidojimo pašalpos, šalpos

(2016-02-22 Audito ataskaita dėl piniginės socialinės paramos skyrimo
gyventojams Nr. KADV3-3).

1.5.

Apsvarstyti galimybę keisti vienkartinės socialinės paramos mokėjimo
atvejus ir dydžius.
(2016-02-22 Audito ataskaita dėl piniginės socialinės paramos skyrimo
gyventojams Nr. KADV3-3).

2016-05-10

Įgyvendinta

1.6.

Kiekvieno viešojo pirkimo procedūrą pradėti pirkimo paraiškos pildymu.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-02-11 raštas Nr. KADV1-8 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-03-01

Įgyvendinta

1.7.

Kiekvieną pradedamą pirkimą suderinti su asmeniu, atsakingu už
išankstinę finansų kontrolę.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-02-11 raštas Nr. KADV1-8 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-03-01

Įgyvendinta

1.8.

Vykdyti tik tuos pirkimus, dėl kurių vykdymo vadovas yra priėmęs
sprendimą.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-02-11 raštas Nr. KADV1-8 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-03-01

Įgyvendinta

1.9.

Užtikrinti, kad seniūnijose atliekamų viešųjų pirkimų procedūros būtų
atliekamos vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
nuostatomis.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-04-13 raštas Nr. KADV1-27 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-09-01

Įgyvendinta

1.10.

Jei seniūnijoje vykdomą viešąjį pirkimą nuspręsta atlikti ne per Centrinę
perkančiąją organizaciją, motyvuoti tokį sprendimą ir saugoti tai
patvirtinantį dokumentą.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-04-13 raštas Nr. KADV1-27 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-09-01

Įgyvendinta

išmokų bei kompensacijų skyrimo sprendimų priėmimo ir
pasirašymo“, kuriuo įgaliojama Socialinės paramos skyriaus
vedėja Valerija Stanienė priimti ir pasirašyti visų rūšių
socialinės paramos, išmokų vaikams, laidojimo pašalpos, šalpos
išmokų bei kompensacijų skyrimo sprendimus.
Atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas,
paruoštas sprendimo projektas ir patvirtintas tvarkos aprašas
Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. T9-69 „Dėl Vienkartinės socialinės paramos
teikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Seniūnijų seniūnai ir pirkimo organizatoriai buvo pakartotinai
pasirašytinai supažindinti su Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. A1-5 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių
tvirtinimo“ (toliau – taisyklių), buvo akcentuotas šių taisyklių
16 punktas.
Patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-5 „Dėl Viešųjų
pirkimų organizavimo taisyklių tvirtinimo“ (toliau – taisyklių)
17 punktas, įtraukta informacija, jog kiekvieną pradedamą
pirkimą būtina suderinti su asmeniu, atsakingu už išankstinę
finansų kontrole. Seniūnijų seniūnai ir pirkimo organizatoriai su
taisyklėmis buvo supažindinti pasirašytinai.
Patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-5 „Dėl Viešųjų
pirkimų organizavimo taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Taisyklių)
17 punktas, įtraukta informacija, jog reikia vykdyti tik tuos
pirkimus, dėl kurių vykdymo vadovas yra priėmęs sprendimą.
Seniūnijų seniūnai ir pirkimo organizatoriai su taisyklėmis buvo
supažindinti pasirašytinai.
2016 m. balandžio 8 d. buvo suorganizuotas seminaras „Viešieji
pirkimai: 2016 metų didieji pasikeitimai“, jo metu seniūnijų
pirkimo organizatoriai supažindinti su pagrindiniais įstatymo
pakeitimais.
Gamybinio pasitarimo metu aptartos pagrindinės Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių nuostatos, kad būtų jų laikomasi.
Nuo 2016 m. gegužės 4 d. kanceliarinių prekių pirkimai
vykdomi centralizuotai per CPO.
Gamybinio pasitarimo metu aptarta, kur rasti informaciją,
kokias dar prekes, paslaugas ar darbus galima nupirkti per CPO
katalogą, ir informuota, kad nusprendus viešąjį pirkimą vykdyti

ne per CPO – motyvuoti tokį sprendimą pirkimo paraiškoje arba
saugoti tai patvirtinantį dokumentą.
Gamybinio pasitarimo metu aptarta, kurią informaciją,
vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-12-31 įsakymu
Nr. 1S-222 „Dėl Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
būtina skelbti CVP IS ir kokiu būdu pateikti Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus specialistams, kad ji būtų tinkamai
paskelbta.
Gamybinio pasitarimo metu aptarti viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo ir vykdymo klausimai, kad nebūtų vykdomos
perteklinės viešųjų pirkimų procedūros.

1.11.

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties seniūnijoje sudarymo
paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo
sutartį.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-04-13 raštas Nr. KADV1-27 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-09-01

Įgyvendinta

1.12.

Nurodyti, kad seniūnijų specialistai, atsakingi už viešųjų pirkimų
vykdymą, būtų informuoti apie seniūnijų turimas galiojančias sutartis,
kad nebūtų vykdomos perteklinės viešųjų pirkimų procedūros.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-04-13 raštas Nr. KADV1-27 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).
Užtikrinti, kad po seniūnijose atliktų viešųjų pirkimų procedūrų sudarytų
sutarčių sąlygos jų galiojimo laikotarpiu nebūtų keičiamos.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-04-13 raštas Nr. KADV1-27 „Dėl
viešųjų pirkimų organizavimo“).

2016-09-01

Įgyvendinta

2016-09-01

Įgyvendinta

Socialinei pašalpai nepanaudotas lėšas pirmiausia naudoti kitai socialinei
paramai finansuoti ir tik nustačius, kad nėra poreikio kitos socialinės
paramos finansavimui, paskirstyti lėšas asignavimų valdytojams kitoms
reikmėms tenkinti (ataskaitos 3.1 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Patikslinti 2016 m. savivaldybės biudžetą, įtraukiant visą per metus
grąžinamą paskolų sumą, taip pat ir iš Europos Sąjungos paramos gautų
lėšų numatomą grąžinti paskolų dalį (ataskaitos 2 sk.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Nustatyti Savivaldybės skolinimosi politiką (skolinimosi taisykles,
ilgalaikio skolinimosi prioritetus, skolos analizę, rizikos dėl prisiimtų
įsipareigojimų valdymą ir pan.) (ataskaitos 2 sk.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų

2016-09-01

Įgyvendinta

2016-12-31

Įgyvendinta

Visos gautos lėšos paskolai (kredito linijai) grąžinti buvo
apskaitytos kaip kitos pajamos, o paskolos (taip pat ir kredito
linija) grąžintos iš savivaldybės biudžete numatytų asignavimų
paskoloms grąžinti.

2016-12-31

Įgyvendinta

Skuodo rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų
veiklos plano ketvirtos programos (Savivaldybės valdymo ir
pagrindinių funkcijų vykdymo programos) 2 tikslo 1 uždavinyje
numatyta, kad Savivaldybė skolinasi vadovaudamasi LR

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Gamybinio pasitarimo metu aptarta Viešųjų pirkimų įstatymo
18 straipsnio 8 dalyje nustatyta prievolė, kad pirkimo sutarties
sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų
pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų
pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
Buvo akcentuojama, kad net ir nedidelės vertės pirkimo
sutarties pakeitimai neturi pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų.
Socialinei pašalpai nepanaudotos lėšos naudotos kitai socialinei
paramai finansuoti atsižvelgus į gautus prašymus. Nesant
poreikio kitos socialinės paramos finansavimui lėšos buvo
perskirstytos asignavimų valdytojams kitoms reikmėms tenkinti.

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Savivaldybės skolinimosi
taisyklėmis ir atitinkamų metų LR valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.
Paskolos imamos tik projektų išlaidoms finansuoti, neviršijant
skolinimosi limitų ir gavus Kontrolės ir audito tarnybos išvadą.
Dėl lėšų stygiaus artimiausiais metais inventorizuojami ir
teisiškai įregistruojami tik naujai tiesiami, rekonstruojami ir
kapitaliai remontuojami keliai ir gatvės naudojant Kelių
priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybės biudžeto lėšas.

Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių buhalterinę apskaitą
Savivaldybėje numatyti vietinės reikšmės kelių techninės
inventorizacijos ir teisinės registracijos ilgalaikę perspektyvą (ataskaitos
6.3 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Užtikrinti, kad visas išsinuomotas turtas būtų įtraukiamas į apskaitą ir
inventorizuojamas (ataskaitos 5 sk.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Organizuoti Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančio
turto teisėtą perdavimą toms įstaigoms, kurios faktiškai naudojasi tuo
turtu (ataskaitos 5 sk.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).

2017-03-31

Įgyvendinama

2016-11-01

Įgyvendinama

Peržiūrėtas išsinuomotas turtas ir visas įtrauktas į apskaitą bei
kasmet inventorizuojamas.

2017-02-28

Įgyvendinta

Siekiant pagerinti turto valdymo procesus Savivaldybėje, apsvarstyti
galimybę stiprinti žmogiškuosius išteklius šioje srityje (ataskaitos 4 ir 5
sk.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Visoms įstaigoms ir įmonėms, kurių finansinių ataskaitų duomenys
reikalingi Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio
parengimui, nustatyti vienodą finansinių ataskaitų pateikimo tvarką ir
apie tai informuoti įstaigas ir įmones (ataskaitos 6.1 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).

2017-03-31

Įgyvendinta

2016-09-20 Skuodo rajono savivaldybės trumpalaikio
materialiojo turto, perduodamo Skuodo rajono kultūros centrui,
perdavimo–priėmimo aktu Nr. (4.1.8)-R5-569 Skuodo rajono
kultūros centro Mosėdžio, Barstyčių ir Šačių skyriams turtas
perduotas valdyti patikėjimo teise.
2015-10-28 atsargų nurašymo iš nebalansinių sąskaitų aktu
Nr. B17-573 Skuodo miesto seniūnijos inventorizuotas, o
faktiškai Kūno kultūros ir sporto centro naudotas turtas
nurašytas, nes susidėvėjo.
Pagal galimybes turto valdymo specialistai kelia kvalifikaciją.
Dėl papildomo etato šioms funkcijoms vykdyti klausimas
nesprendžiamas, nes Savivaldybės tarybos nariai yra suformavę
užduotį Savivaldybės administracijai mažinti pareigybių
skaičių.

2016-11-01

Įgyvendinta

2016-10-31 Skuodo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A1-703 nustatyti ataskaitų pateikimo
terminai konkrečioms įstaigoms. Įstaigoms išsiųstas įsakymas.

1.22.

1.23.

1.24.

Nustatyti ne žemės ūkio paskirties augalų ir gyvūnų priskyrimo
biologinio turto vienetui tvarką, kurioje būtų nurodyti aiškūs biologinio
turto pripažinimo ir registravimo apskaitoje kriterijai, reikšmingos sumos
(ataskaitos 6.4 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Paskirti atsakingą Savivaldybės administracijos tarnautoją ar skyrių,
atsakingą už želdynų planavimą, kūrimą, apsaugą, tvarkymą ir priežiūros
darbus Savivaldybėje (ataskaitos 4.2 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Užtikrinti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo,
želdinių veisimo valdymą bei inventorizavimo vykdymą Savivaldybėje
(ataskaitos 4.2 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).

2016-11-01

Įgyvendinama

Pradėtas rengti tvarkos aprašas netvirtinamas, kol nebus
patvirtintas naujas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos
standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.

2017-03-31

Įgyvendinama

Už želdynų planavimą skirti atsakingą Architektūros ir
urbanistikos skyrių.
Už želdynų kūrimą, apsaugą, tvarkymą ir priežiūros darbus
skirti atsakingus seniūnijų seniūnus.

2017-03-31

Įgyvendinama

Parengtas Skuodo miesto parko specialusis planas, kuriuo
numatytas parko sutvarkymas, naujų želdinių grupių įveisimas,
esamų sutvarkymas. Skuodo mieste Šatrijos, Algirdo, Vilniaus,
P. Cvirkos, Gedimino, Mokyklos, Mosėdžio, Dariaus ir Girėno
ir Vaižganto gatvėse (formuojant sklypus aplink daugiabučius
gyvenamuosius namus) suformuoti atskiri sklypai viešosioms
erdvėms, kuriose galimas parkų, skverų, žaliųjų jungčių
įkūrimas – dekoratyvinių medžių ir krūmų, jų grupių įveisimas,
gėlynų įkūrimas. Skuodo rajono Aleksandrijos, Barstyčių,
Ylakių, Lenkimų, Skuodo, Šačių seniūnijų centruose
suformuotos viešosios erdvės, kuriose vietos bendruomenės
sodina naujus medžių sodinukus, dekoratyvinius krūmus, kuria
gėlynus. Teritorijoms suformuoti žemės sklypai, atlikti
kadastriniai matavimai, sklypai įregistruoti valstybės įmonės
Registrų centro registre ir perduoti Skuodo rajono savivaldybei
panaudai. Toliau vykdomas naujų sklypų formavimas
želdynams įveisti. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros
komisija kontroliuoja esamų želdinių priežiūrą – rengia
komisijos posėdžius, kurių metu įvertina augančių želdinių
būklę ir esant būtinumui išduoda leidimus pavojų keliantiems
medžiams šalinti ar esamų krūmų kirtimui. Leidimai kirsti
medžius ir krūmus išduodami seniūnijoms, jeigu šalinami
želdiniai auga valstybinėje žemėje, ir privatiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, jeigu šalinami želdiniai auga jų
naudojamose privačiose teritorijose. Vietoj šalinamų medžių
leidimo gavėjas įpareigojamas pasodinti naujų medžių
sodinukų. Kontrolę apie pasodintus ar nepasodintus naujus
želdinius vykdo Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros

1.25.

1.26.

Želdinių veisimo prioritetus ir priemones numatyti Savivaldybės
strateginio planavimo dokumentuose (ataskaitos 4.2 p.).
(2016-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-5).
Užtikrinti teisėtą turto, reikalingo mokinių maitinimo paslaugai teikti
bendrojo ugdymo mokyklose, perdavimą maitinimo paslaugą teikiančiai
įmonei.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016 06 23 raštas Nr. KADV1-51 „Dėl
turto ir lėšų valdymo“).

2017-03-01

Įgyvendinta

Neįgyvendinta

1.27.

Užtikrinti, kad į savivaldybės biudžetą būtų gaunamos pajamos už turtą,
perduotą naudotis maitinimo paslaugą teikiančiai įmonei.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016 06 23 raštas Nr. KADV1-51 „Dėl
turto ir lėšų valdymo“).

Neįgyvendinta

1.28.

Pasitelkti reikiamos kvalifikacijos specialistus iš išorės ir atlikti
kontrolinį silantais padengtų krūminių dantų patikrinimą.
(Kontrolės ir audito tarnybos 2016-09-26 raštas Nr. KADV1-69 „Dėl
tyrimo rezultatų“).

Įgyvendinta

1.29.

Atnaujinti nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarką.
(2016-12-30 Veiklos audito ataskaita dėl nuomos mokesčio už valstybinę
žemę administravimo bei šio mokesčio nepriemokos administravimo

2017-06-01

Įgyvendinama

komisija.
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija siūlo paskirti
komisijos narį Mindaugą Perminą atsakingą už želdinių
inventorizavimo vykdymą.
Informacija apie planuojamus darbus pateikiama Skuodo rajono
savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano,
patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario
23 d. sprendimu Nr. T9-18, 4.2 priede.
Negyvenamosios paskirties patalpos, reikalingos moksleivių
maitinimo paslaugoms teikti, yra perduotos UAB „Maistas LT“
pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis iki 2018 m.
rugpjūčio 31 d.
Pastaba. Patalpos yra perduotos, pažeidžiant teisės aktus,
nes patalpomis privačiam juridiniam vienetui leidžiama
naudotis neatlygintinai.
UAB „Maistas LT“ perduotų negyvenamųjų patalpų, reikalingų
moksleivių maitinimo paslaugoms teikti nuoma neskaičiuojama,
nes 2015 m. įvykusio viešojo pirkimo dėl bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkime to nebuvo
numatyta. 2015-08-03 Skuodo rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartyje
Nr. (4.1.8)-R5-461 nustatyti mokesčiai tik už komunalines
paslaugas
2016 m. spalio 16 d. pasitelkę reikiamos kvalifikacijos
specialistę Brigitą Martinkėnienę atlikome kontrolinį,
profilaktinį dantų dengimo silantais efektyvumo patikrinimą
Ylakių gimnazijos mokiniams. Iš 101 mokinių, kuriems buvo
Ylakių ambulatorijoje atliekama silantavimo paslauga, buvo
atrinkti 42 mokiniai, kuriems buvo atlikta 10 ir daugiau atskirų
dantų silantavimo procedūrų. Iš 42 atrinktų mokinių buvo
patikrinta 34 mokiniai. Buvo nuspręsta atlikti palyginamąjį
patikrinimą Skuodo mokyklų mokiniams. Atlikus tokias pačias
atrankos procedūras, kaip ir Ylakių gimnazijos mokiniams,
2016 m. lapkričio 16 d., pasitelkus Brigitą Martinkėnienę,
patikrinta 67 Skuodo Bartuvos progimnazijos ir Skuodo
Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinių silantais padengtų
krūminių dantų būklė.
Tvarka pradedama rengti.

vertinimo Nr. KADV3-7).
1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

Siekti, kad į savivaldybės biudžetą būtų gaunamos valstybinės žemės
nuomos mokesčio pajamos už daugiabučių gyvenamųjų namų žemę bei
už garažų bendrijų žemę.
(2016-12-30 Veiklos audito ataskaita dėl nuomos mokesčio už valstybinę
žemę administravimo bei šio mokesčio nepriemokos administravimo
vertinimo Nr. KADV3-7).
Inicijuoti Ylakių miestelio valymo įrenginių perdavimą valdyti uždarajai
akcinei bendrovei „Skuodo vandenys“.

2018-01-01

Įgyvendinama

46 daugiabučiams gyvenamiesiems namams suformuoti žemės
sklypai, kuriems būtų skaičiuojami žemės nuomos mokesčiai. 5
daugiabučiams rengiami projektai dėl sklypų suformavimo.
Numatoma rengti 20 daugiabučių gyvenamųjų namų žemės
sklypų formavimo projektus.

2015-07-01

Įgyvendinta

Užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimais pagal panaudą uždarajai
akcinei bendrovei „Skuodo vandenys“ perduotų valdyti ir eksploatuoti
rajono gyvenviečių vandentvarkos objektų nuosavybės įteisinimą.
Užtikrinti tikslios ir teisingos informacijos apie kontroliuojamus,
asocijuotus ir kitus subjektus pateikimą VSAKIS sistemoje.
(2015-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-12).
Siekiant užtikrinti tikslią ir teisingą kelių buhalterinę apskaitą
savivaldybėje numatyti vietinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos
ir teisinės registracijos ilgalaikę perspektyvą.
(2015-07-14 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Nr. KADV3-12).
Užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą.
(2015-06-19 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono kultūros centre atlikto
finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Nr. KADV3-6).

2015-12-31

Neįgyvendinta

2016-03-31

Įgyvendinta

Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenė
2016-05-09 Ylakių miestelio valymo įrenginius pardavė UAB
„Skuodo vandenys“.
Savivaldybė UAB „Skuodo vandenys“ perduotų eksploatuoti
Skuodo rajono gyvenviečių vandentvarkos objektų neįsiteisino,
nes tam neturi lėšų.
Informacija VSAKIS sistemoje buvo pateikta vedant 2015 m.
finansines ataskaitas. Korektiški duomenys bus teikiami ir
teikiant 2016 metų finansines ataskaitas.

Nuolat

2015-09-01

Įgyvendinama

Dėl lėšų stygiaus artimiausiais metais inventorizuojami ir
teisiškai įregistruojami tik naujai tiesiami, rekonstruojami ir
kapitaliai remontuojami keliai ir gatvės naudojant Kelių
priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybės biudžeto lėšas.

Įgyvendinta

2014-10-31 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo–priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-744 dėl patalpų, esančių kultūros namų pastate
Skuodo r. Ylakių mstl. Sedos g. 1;
2015-08-31 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo–priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-488 dėl patalpų, esančių kultūros namų su
kontora ir gydymo paskirties patalpomis pastate Lenkimų mstl.
S. Daukanto g. 59;
2016-03-15 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo–priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-218 dėl patalpų, esančių administraciniame
pastate Šačių sen. Šačių k. Beržo g. 1.

1.36.

Organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – patalpų,
reikalingų kultūros centro skyrių veiklai vykdyti – perdavimą kultūros
centrui valdyti teisėtais pagrindais.
(2015-06-19 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono Kultūros centre atlikto
finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Nr. KADV3-6).

2016-01-04

1.37.

Teisės aktų numatyta tvarka atlikti visus su turto perdavimu susijusius
veiksmus.
(2015-06-19 Audito ataskaita dėl Skuodo rajono Kultūros centre atlikto
finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Nr. KADV3-6).

2016-07-01

Įgyvendinta dalinai Skuodo rajono savivaldybė Mosėdžio ir Barstyčių seniūnijose
neužimtų patalpų, kurias būtų galima perduoti Skuodo rajono
kultūros centro skyrių veiklai vykdyti, neturi.
Notėnų sen. Notėnų k. ir Aleksandrijos sen. Kaukolikų k.
mokyklų pastatuose yra laisvų patalpų, kuriose Skuodo rajono
kultūros centro skyriai galėtų vykdyti savo veiklą, bet
minėtuose pastatuose skyriai patalpų nenori, nes brangiai
kainuos jų išlaikymas.
Mosėdžio, Barstyčių, Notėnų k. ir Aleksandrijos seniūnijose bus
ieškomos neužimtos patalpos, kurias būtų galima pasiūlyti
Skuodo rajono kultūros centro skyrių veiklai vykdyti. Prašome
pratęsti įgyvendinimo terminą.
Įgyvendinta
2014-10-31 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo–priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-744 dėl patalpų, esančių kultūros namų pastate
Skuodo r. Ylakių mstl. Sedos g. 1;
2015-08-31 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo –priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-488 dėl patalpų, esančių kultūros namų su
kontora ir gydymo paskirties patalpomis pastate Lenkimų mstl.
S. Daukanto g. 59;
2016-03-15 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo–priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-218 dėl patalpų, esančių administraciniame
pastate Šačių sen. Šačių k. Beržo g. 1.

2.
2.1.

UAB „Skuodo vandenys“
Skatinti naujų abonentų prisijungimą prie naujų centralizuotos vandens
tiekimo sistemos ir prie centralizuotai tvarkomų nuotekų sistemų.

2015-12-31

Įgyvendinama

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2016-12-31 Skuodo
rajone prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų prisijungė 940
abonentų, o prie nuotekų tinklų – 784.
Rajone ženkliai mažėja gyventojų skaičius. Pagal seniūnijų
duomenis, projekto apimties teritorijoje yra daugiau nei 80
negyvenamų namų, dėl to tikrai neprisijungs apie 120 abonentų
prie vandentiekio ir apie 180 abonentų prie nuotekų tinklų.
Nemaža dalis (120 būsto savininkų) gyventojų yra vieniši ir
senyvo amžiaus, stokojantys lėšų. Aštuonių būstų savininkai yra
įsirengę individualius nuotekų valymo įrenginius.
Prisijungimui prie pagal projektą nutiestų tinklų yra taikomos
lengvatinės sąlygos: nereikalaujama projekto, prisijungimo
sąlygų, darbus galima atlikti savo jėgomis, neimamas
prisijungimo mokestis ir pan.
Susitikimuose su seniūnais yra aptariami prisijungimo prie
tinklų klausimai. Bendrovė atliko prisijungimo darbus 6
abonentams.

2.2.

Užtikrinti teisingą bendrovės turto ir sąnaudų apskaitą.

2015-12-31

Įgyvendinta

2016 m. gegužės 9 d. sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis su
Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene dėl
Ylakių valymo įrenginių pardavimo bendrovei.

3.
3.1.

Skuodo rajono kultūros centrui
Inicijuoti patalpų, reikalingų kultūros centro skyrių veiklos vykdymui,
perdavimą kultūros centrui valdyti teisėtais pagrindais (ataskaitos 4
skyrius).

2015-07-31

Įgyvendinama

3.2.

Teisės aktų numatyta tvarka atlikti visus su turto perėmimu susijusius
veiksmus (ataskaitos 4 skyrius).

2016-07-01

Įgyvendinta

2016 m. Šačių seniūnijos pastate 1 kabinetas perduotas
patikėjimo teise kultūros centrui ir šios patalpos jau
įregistruotos Nekilnojamo turto registre.
Dėl kitų pastatų Notėnų, Barstyčių, Mosėdžio ir Aleksandrijos
seniūnijose niekas nepasikeitė. Tik tiek, kad Aleksandrijoje
seniūnas suteikė kabinetą seniūnijos patalpose, o Mosėdyje
panaikinus policijos įgaliotinius, kultūros centro veikla
vykdoma seniūnijoje.
2016-03-15 Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo
Skuodo rajono kultūros centrui, perdavimo–priėmimo aktas
Nr. (4.1.8)-R5-218 dėl patalpų, esančių administraciniame
pastate Šačių sen. Šačių k. Beržo g. 1.

4.
4.1.

Lenkimų Simono Daukanto mokyklai-daugiafunkciam centrui
Skatinti daugiafunkcio centro lankomumą, didinant veiklų ir paslaugų
įvairovę (ataskaitos 3, 6 sk.).

2016-12-31

Įgyvendinta

4.2.

Siekti, kad medžio apdirbimo įranga būtų perkelta į didesnes patalpas ir
naudojama pagal paskirtį (ataskaitos 5 sk.).

2016-02-29

Įgyvendinta

4.3.

Grąžinti Savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdomą turtą,
kuris nėra naudojamas veikloje (ataskaitos 5 sk.).

2015-11-20

Neįgyvendinta

4.4.

Inicijuoti procesą dėl Simono Daukanto klėtelės teisėto valdymo
(ataskaitos 6.3 sk.).

2015-11-30

Įgyvendinama

4.5.

Užtikrinti, kad visos daugiafunkcio centro vykdomos veiklos būtų
įtrauktos į nuostatus (ataskaitos 1 sk.).

2016-10-30

Įgyvendinama

Kristina Nikartienė
2017-03-30

Per 2016 metus buvo suteiktos paslaugos 828 asmenims. Tame
skaičiuje ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai, 5–9 klasių
berniukai ir mergaitės, lankantys technologijos, etikos, tikybos
pamokas ir renginiai, kuriuos organizavo Skuodo rajono
kultūros centro Lenkimų skyrius.
Perkelta į naujai pastatytą pastatą. Planuojama gegužės mėnesį
patvirtinti įkainius.
Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktas raštas
(2016-03-08 Nr. 6V-42) dėl nenaudojamo, avarinės būklės
senojo mokyklos pastato grąžinimo.
Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2016 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V1-18 „Dėl senojo
mokyklos pastato grąžinimo“, pavaduotojas ūkio reikalams
įpareigotas paruošti perdavimo–priėmimo aktą.
Pastatas negrąžintas, nes seniūnija atsisakė priimti, kol
nebus išvalytas.
Perdavimo–priėmimo aktas buvo paruoštas, tačiau Savivaldybės
administracija nurodė perduoti tiesiogiai Lenkimų seniūnijai.
Šiuo metu klausimas derinamas, reikia išvalyti nereikalingą ir
nurašytą inventorių. Planuojama perduoti 2017 m. balandžio
mėnesį.
Kol kas Savivaldybės administracija nėra priėmusi sprendimo
dėl perdavimo.
Šiuo metu prisidėjo dekupažo paslauga, nuo gegužės mėnesio
planuojama teikti ir medžio apdirbimo paslaugą, be to gegužės
mėnesį taryboje bus tvirtinamas ir komplektų skaičius ir tik
tada, jeigu reikės, bus keičiami nuostatai.

