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Rekomendaciq igyvendinimo stebisgnos ir audito poveikio ataskaita

Pagegi7 savivaldybds kontroles ir audito tarnyba yra subjehas, priZiilrintis, ar teisdtai, ar

efektyviai, ekonomiikai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Pagegiq savivaldybds turtas ir
patik,ijimo teise valdomas turtas, kaip vykdomas savivaldybds biudietas ir naudojami kiti piniginiai

iitekliai.

Pagegiq savivaldybes kontrolds ir audito tarnyba atlieka iiords finansinius ir veiklos auditus

Pagegiq savivaldybds administracijoje, savivaldyb,is administravimo subjektuose ir savivaldybds

valdomose imonese.

Tarnybos veikla grindZiama nepriklausomumo, teisetumo, vieiumo, objektyvumo ir
pr ofe si onalumo p rincip ai s.

Audito rekomendacijq igyvendinimo stebdsena didina Savivaldybds kontroles ir audito

tarnybos kaip institucijos veiklos veilcsmingumq, stiprina audito poveiki ir atskaitingumq

visuomenei ui tykdomos veiklos rezultatus. Stebesena po audito apima audito rekomendacijq

igtvendinimo stebdsenq ir audito poveikio jvertinimq. Audito poveikio vertinimas vykdomas

atliekant rekomendacijq priemoniq igyvendinimo stebdsenq ir pateikiant rekomendacijq

jgtvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitq savivaldybds kontrolieriaus nustatyta tvarka.

Rekomendacijt4 jgyvendinimq, jq igyvendinimo stebdsenos procesq ir audito poveikio ivertinimq
reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybes kontrolieriaus patvirtintas Finasinio audito vadovas,

Pagegiq savivaldybes kontrolds ir audito tarnybos audito atlikimo dokumentq, iivady rengimo,

jforminimo ir tvarlqtmo taisyklis.

Pagegi4 savivaldybes kontroles ir audito tarnyba, teikdama audito pastebdjimus ir
rekomendacijas, siekia didinti vieiojo sehoriaus efektyvumq ir jo kuriamq naudq visuomenei.

Audito procedurry ataskaita pateikta Pagegiq savivaldybds merui, Pagegiq savivaldybds

tarybos kontrolds komitetui, Administracijai, Pagdgiq savivaldybds biudZetiniq jstaigq - Vill<yikiry

Johaneso Bobrovskio gimnazijos, Pagigiq Algimanto Mackaus gimnazijos, Stoniikiq pagrindinds

molqklos, Seimos geroves centro, Pagdgit4 palaikomojo gtdymo, slaugos ir seneliq globos namq,

Kultfiros centro, Pagdgiq lopielio - darielio, Martyno Jankaus muziejaus, Vyduno vieiosios

bibliot eko s, P agdgit4 s avivaldybds priei gaisrines tarnybo s - vadovams.

Audito procedilros atliktos, vykdant Pagdgiq savivaldybes kontrolieriaus 2022-07-l l
isalqtmq Nr. KL-10. Audito procedilras atliko: savivaldyb,is kontrolierius Dainius Kinderis (grupes

vadovas), vyriaus ioj i specialistti D alia Sdp eriend.

Su audito procedilrq ataskaita galima susipaiinti www.pagdgiai.lt
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Rekomendaciiq igwendinimo stebdsenos ir audito poveikio ataskaita

I. IZANGA

Atlikome 2021 - 2022 metais Pagegiq savivaldybes (toliau - Savivaldybe) biudZetinese

istaigose uZbaigtq auditq metu teiktq rekomendacijq igyvendinimo ir audito poveikio (istaigq

priimtq priemoniq ir rekomendacijq igyvendinimo nustatytais terminais) vertinim4.

Audito proced[ry objektas: Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnybos (toliau -
Tarnyba) teiktq rekomendacijq igyvendinimas audituotose istaigose.

Audito procedtrq tikslas: atlikti Savivaldybes biudZetinems istaigoms teikq rekomendacijq

igyvendinimo stebesen4 (rekomendacijq priemoniq igyvendinimo stebesen4 ir rezultaq ivertinim4;
rekomendacijomis siekiamq pokydiq stebesen4; rekomendacijq lgyvendinimo - ivykusiq pokydiq -
ivertinim4 ir stebesenos uZbaigim4): ar audituoti subjektai informavo Tarnybq, arkaip yra

lgyvendinamos priemones iki rekomendacijos igyvendinimo termino pabaigos; ar igyvendinus visas

rekomendacijq priemones buvo pasiekti pokydio vertinimo rodikliai; kokia yra rekomendacijq

igyvendinimo b[kle.

Subjektai, kuriuose atliktos audito procedflros: Savivaldybes biudZetines istaigos; audituotq

subjekq asmenys, atsakingi uZ Tarnybos informavim4 apie rekomendacijq igyvendinimo b[klg yra

nurodyti atliktq auditq rekomendacijq igyvendinimo planuose.

Audito procedflry atlikimo laikotarpis: 2021-2022 metai (2022 m. duomenys nagrineti tiek,

kiek tai buvo susijg su2022 metq pirmame pusmetyje uZbaigtais auditais).

Audito procedflras atliko: Savivaldybes kontrolierius Dainius Kinderis (grupes vadovas) ir
vyriausioji specialiste Dalia Seperiene.

Sioje ataskaitoje apZvelgeme Tarnybos teiktq rekomendacijq ir joms igyvendinti numatfi
priemoniq igyvendinim4.

Pateikus audito rekomendacijas, audituojamieji subjektai patys parenka, suplanuoja ir su

Tamyba aptaria terminus ir priemones teiktoms rekomendacijoms igyvendinti taip, kad jq priimti

sprendimai ir rekomendacijq igyvendinimas prisidetq prie Savivaldybes vieSojo sektoriaus

pokydiq, efektyvesnio savivaldybes finansq ir turto valdymo, vidaus kontroles sistemos

tobulinimo ir vie5ojo valdymo gerinimo ar kitose susijusiose srityse. Tarnyba, ivertinusi
priemoniq igyvendinimo rezultatus, rekomendacijq stebesen4 tgsia, kol bus i5sprgstos audito

metu i5keltos problemos irjq atsiradimo prieZastys.

Ataskaitoje pateikiami 2022 m. rugsejo 30 dienq fiksuoti rekomendacijq stebesenos duomenys

apie 2021 - 2022 m. II pusmetyje teiktas rekomendacijas.

Atlikdami audito procediiras, vadovavomes nustatytais' finansinio audito atlikimo etapais:

audito planavimo, audito atlikimo ir rezultatq ivertinimo, audito ataskaitos ir i5vados

(rekomendacijq) parengimo, stebejimo po audito.

Stebesena po audito apima audito rekomendacijq jg,,vendinimo stebesenq ir audito poveikio

ivertinimq. Audito poveikio vertinimas prasideda vykdant rekomendacijq priemoniq igyvendinimo
stebesenq ir baigiasi patvirtinus rekomendacijt4 jg,,vendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitq.

Rekomendacijt4 igyvendinimq ir jq igtvendinimo stebesenos procesq reglamentuoja valstybinio

APDE-S patvirtinto Finasinio audito vadovo 40, 5 1 p.
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Rekomendaciir.! igyvendinimo stebisenos ir audito poveikio ataskaita

audito poveikio vertinimo metodika ir valstybinio audito rekomendacijq pateikimo ir igyvendinimo
stebesenos tvarkos apraias, audito poveikio ivertinimo procesq - valstybinio audito poveikio

vertinimo metodika.

Audito rekomendacijos - audito rezultatq pagrindu suformuoti sifllymai, skirti audito metu

nustatytoms problemoms iSsprgsti, siekiant audituojamq subjektq veiklos gerinimo ir naudos

visuomenei didinimo. Audiq metu rekomendavome, k4 reiketq keisti, kad netinkamos veiklos

atvejai Savivaldybes istaigose b[tq i5taisyti ir nepasikartotq; audito rekomendacijos - Tarnybos

frankis inicijuoti Savivaldybes vieSojo sektoriaus problemq sprendim4.

Vietos savivaldos fstatymas'nustato savivaldybes kontrolieriaus kompetencij4:

Vietos savivaldos lstatymo 27 str. 9 dalis:

,,Saviva I dybes kontrol i e ri us :

8) priima sprendimus pagal arlikro Jinansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo

savivaldybes administracijos direktoriui, audituott4 subjekttl vadovams j4 veiklos trukamus ir
nuslato terminq, per kuri luri buri paialinti nustatyti reises aktq paZeidimai. Savivaldyb,is

administracijos direktorius, auclituot4 subjekt4 vadovai per savivaldybes kontrolieriaus nustatytq

terminq (bet ne trumpesni kaip 3A dienrl privalo iitaisyti audito metu nustatytus jq veiklos

trilkumus ir paZeidimus ir apie j4 paialinimq raitu praneiti savivaldyb,is kontrolieriui;

12) imasi prevenciniq priemoniq, kad butq iStaisyti ir nepasikartot7 nustotyti teisds aktq

paieiclimai;"

Rekomendacijq igyvendinimo stebesena - procesas, kurio metu stebejome ir vertinome

rekomendacijq ir joms igyvendinti suplanuotq priemoniq igyvendinimq - ar audituoti subjektai jas

igyvendino taip, kaip buvo suplanuota rekomendacijq lgyvendinimo planuose.

Rekomendacijq igyvendinimo stebesenos tikslas - stiprinti audito poveiki, kad rekomendacijq

igyvendinimas prisidetq prie finasq valdymo ir kontroles sistemos bei vie5ojo valdyno gerinimo ir
kitq rekomendacijomis siekiamq pokydiq audituotose srityse. Stebesena tud uZtikrinti, kad i audito

metu nustaty'tus faktus ir audito rekomendacijas biitq reguojama tinkamai ir greitai.

Audito procedtrq apimtis ir taikyi metodai iSsamiau apra5yti Sios ataskaitos priede ,,Audito
apimtis ir metodai" (2-as Audito procedurtl ataskaitos priedas).

II. REKOMENDACIJIJ IGYVENDINIMO REZULTATAI

Auditq atlikimo metu nustateme rekomendacijq pateikimo ir lgyvendinimo stebesenos

etapus: rekomendacijq pateikimas, rekomendacijq igyvendinimo stebesena ir dokumentavimas

(darbo dokumentai), atsiskaitymas uZ rekomendacijq igyvendinimo rezultatus.

Auditq ataskaitose siekeme, kad bttq ai5kus rySys tarp auditq tikslq ir gautq irodymq,
teiginiq, nustatytq neatitikimq ir suformuotq i5vadq bei rekomendacijq, - kad jos b0q aktualios, o

jq igyvendinim4 bltq galima fiksuoti. Rekomendacijas audituotiems subjektams pateikeme

rekomendacijq lgyvendinimo planuose bei audito ataskaitq prieduose.

2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo Nr. 1-533,27 str. 9 d. 8 ir l2 punktai, TAR 2018-l l-23, Nr. 18921
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RekomendacijU iglvendinimo stebesenos ir audito poveikio ataskaita

Atkreipiame demesi, jog sutarto termino nesilaikymas igyvendinant audito rekomendacijas

stabdo Savivaldybes vie5ojo sektoriaus paLangq, atitolina visuomenei naudingus pokydius.

DidZiausias rekomendacijq igyvendinimo poveikis yratada,kai jos igyvendinamos laiku.

2021 metais - 2022 metq pirmame pusmetyje, Tarnybai atlikus 3 auditus, audituotiems

subjektams buvo pateikta 81 rekomendacija, i5 jq:

- 0 neigtvendinta (del ivairiq prieZasdiq - pvz.atmesta subjekto arba nebeaktuali - neigy-

vendintos rekomendacijos, kuriq stebesena baigta) - nira;

- 25 (arba 31 proc.) laukiama igyvendinima (i5 dalies igyvendintos ar dar nepradetos

igyvendinti rekomendacijos, kuriq igyvendinimo dar laukiame (nesibaiggs rekomendacijq

igyvendinimo terminas arba igyvendinimo terminas pratgstas), - jq stebisena tgsiama;

- 56 (arba 69 proc.) igtvendintos - jry stebdsena baigta.

Rekomendacijq lvykdymui itakos turejo 25 rekomendacijq (kuriq igyvendinimo dar laukiame)

nesibaigg rekomendacijq ivykdymo terminai - ir jrl igyvendinimo terminas nustatytas iki 2022-12-

31 (Muziejus) arba pratgsti iki 2022-12-31 (Stoni5kiq mokykla) bei iki 2023-03-31 (Pagegiq ir
Vilky5kiq gimnazijos). Rekomendacijq igyvendinimo bnkle 2022 m. rugsejo 30 dienai atvaizduota

1-me paveiksle.

I pav.

Rekomendacijq igtvendinimo bfrkli 2022-09-30 d.

Neigyvendinta

Laukiama igyvendinimo

lgyvendinta
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RekomendacUq ig)tvendinimo stebdsenos ir audito poveikio ataskaita

III. REKOMENDACIJOS, KURIU IGYVENDINIMO LAUKIAME

Vertinome rekomendacijas, kuriq igyvendinimo stebesena yra tgsiama, igyvendinim4 numatyta

pasiekti lki2022-12-31 ir iki 2023-03-31(pateikiamos l, 2 ir 3-je lentelese).

2020 m. finansinio audito ataskaita
I lenteld.

Rekomendacijos, teiktos audito metu, Nr.
Rekomendacijos

igyvendinimo priemoni ir
igy v e n dinim o re zultata s

Atsakingas ui rekomendacij os

igyv e n di n im a s ubj e ktas /te rmina s

I 2 3

1. Apsvarstyti su darbuotojais,
atsakingais nL. istaigq FAR rengimq,
neatitikimus ataskaitose ir apskaitos
registruose (kuriq duomenys naudojami
Savivaldybes suvestinei ataskaitai rengti)
bei aptarti priemones, kad neatitikimai
b[tq iStaisyti ir nesikartotq; nustatli
papildomas kontroles procedlras,
maZinaniias rizik4 d6l netiksliq duomenq
FAR ir registruose pateikimo, turto
valdymo, naudojimo bei apskaitos

Ii dalies ignendinta (terminas
pasibaiggs, stebesena
vykdoma)

Sutikrinti FAR duomenis su

duomenimis programineje
sistemoje, apskaitos
registruose

Pastaba. Patikrinus 2021 m.

DK duomenys su formose P3
ir P4 nesutampa.

Pag€giq gimnazijos direktoriaus
2022-09-15 ra5tas Nr. 1.1 1 - 141 ,,Del
informacijos pateikimo";
Vilky5kiq gimnazij os direktoriaus
2022-09-15 ra5tas Nr. 2-140 ,,Del atliekamq
audito proced0ry";

Administracija, Centralizuoto buhalterines
apskaitos skyriaus vedejas

l. Apsvarstyti su darbuotojais,
atsakingais uL istaigq FAR rengimq,
neatitikimus ataskaitose ir apskaitos
registruose (kuriq duomenys naudojami
Savivaldybes suvestinei ataskaitai rengti)
bei aptarti priemones, kad neatitikimai
bfltq istaisyti ir nesikartotq; nustatyti
papildomas kontrol€s procedtras,
maZinandias rizik4 del netiksliq duomenq
FAR ir registruose pateikimo, turto
valdymo, naudojimo bei apskaitos

Laukiama igwendinimo
(terminas pasibaiggs,
stebdsena vykdoma)

Sutikrinti FAR duomenis su

duomenimis programineje
sistemoje, apskaitos
registruose

Stoni5kiq mokyklos direktoriaus 2022-07 -26
raitas Nr. S-70 ,,Pra5ymas ddl rekomendaci-
jq igyvendinimo termino pratgsimo".
Pratgstas terminas iki 2022- l2-3 I
Tarnybos 2022-08-22 ra5tas Nr. K7 -24.

Savivaldybes administracijos Centralizuoto
buhalterinds apskaitos skyriaus vedejas

5. I5taisyti nustatytus neatitikimus 2020
metq FAR bei privalomq registruoti turtq
uZregistruoti teises aktq nustatyta tvarka
(arba nustatyti terminus, kada tai
numatoma atlikti)

Laukiama iwvendinimo
(terminas pasibaiggs,
stebesena vykdoma)

Privalom4 registruoti turt4
uZregistruoti teises aktq
nustatyta tvarka

Pag6giq gimnazijos direktoriaus 2022-09-15
ra5tas Nr. 1.1I - 141 ,,Del informacijos
pateikimo" ir 2022-09-12 Nr. L l I -140,,DeI
rekomendacij q igyvendinimo termino
pratgsimo". Terminas pratgstas iki 2023-03-
3l Tarnybos 2022-09-12 ra5tas Nr. K7-30.

Vilky5kiq gimnazijos direktoriaus 2022-09-
l5 ra5tas Nr. 2-140 ,,Del atliekamq audito
procedflry" ir 2022-09-15 ra5tas Nr. 2-140

,,Del atliekamq audito procediiry". Pratgstas

terminas lyr 2023-03-31, Tarnybos 2022-09-
l9 ra5tas Nr. K7-32.
Stoni5kiq mokyklos direktoriaus 2022-07 -26

raStas Nr. S-70 ,,Pra5ymas del
rekomendacijq lgyvendinimo termino
pratgsimo". Pratgstas terminas iki 2022-12-
31, Tarnybos 2022-08-22 raitas Nr. K7-24.

6. Savivaldybes vie5ojo sektoriaus
subjekq trejq paskutiniq metrl
konsoliduotqsias finansines ataskaitas
paskelbti tq subjektq interneto svetainese

Laukiama ig,wendinimo
(terminas pasibaiggs,

steb6sena vykdoma)

Finansines ataskaitas paskelbti

istaigq interneto svetain€se

Stoni5kiq mokyklos direktoriaus 2022-07 -26
ra5tas Nr. S-70 ,,Pra5ymas del rekomendaci-
jq igyvendinimo termino pratgsimo",
pratgstas terminas ikt 2022-12-31 :

Tarnybos 2022-08-22 ra5tas Nr. K7-24
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Rekomendaciq iwvendinimo stebdsenos ir audito poveikio ataskaita

Automobiliq naudojimo audito ataskaita
2 lentele.

Rekomendacij os, teiktos audilo metu,
Nr.

Rekomendacija igyvendinimo priemonis ir
rezultatas

Atsakingas
subjektas/terminas

I 2 J

5. Patvirtinti SBI vadovams
automobiliq metines ridas ir uZtikrinti
kontrolg, kad vir5ijant ridq ar isigijus
automobili, b[tq nustatomi nauji
normatyvai arba pakeidiami anksdiau
nustatyti.

Ii dalies igyvendinta
(terminas pasibaiggs, stebesena vykdoma)

Patvirtino istaigos vadovq isakymais tarnybiniq
automobiliq metines ridas ir paskyrd atsakingus
asmenis uZ ridos kontrolg.

Centro direktoriaus 2021-09-09 isakymas Nr. V-
165 ,,Del PSIGC tarnybiniq lengrqlg automobiliq
ir mikoautobuso kuro normq bei metines ridos
nustatymo" ir 2022-04-07 isakymas Nr. V-86
,,Ddl kuro normos bei metines ridos nustatymo".

Pastaba. I tarnybinis automobilis viriijo 2021 m.

meting ridq.

Administracijos direktoriaus 2021 -10-27

isakymas Nr. Al-986 ,,Del tarnybiniams
lengviesiems automobiliams ridq (limito - km)
nustatymo" ir 2021-12-01 isakymas Nr. A1-l I I I
,,Del tarnybiniams lengviesiems automobiliams
ridq (limito - km) nustatymo" pakeitimo"

Pastaba. 3 tarnybiniai automobiliai viriijo 2021
m. metines ridas.

Centro direktoiaus 2022-08 -
04 ra5tas Nr. S- 151 ,,Del
atliekamo audito".

Administracij os direktoriaus
2022-03-30 ra5tas Nr. R2-575
,,Del rekomendaciiq

igyvendinimo".

8. UZtikrinti kontrolg, kad degalai !
tarnybini automobili neb[tq pilami ne
darbo metu

Ii dalies igyvendinta
(terminas pasibaiggs, stebesena vykdoma)

Nesiimta priemoniq, kad bfiq i5vengta paZeidimq

Pastaba. 2022 m. 5 atvejai kai degalai pilti ne
darbo metu.

Administracij os direktoriaus
2022-03-30 ra5tas Nr. R2-
575,,DeI rekomendacijq

f 
gyvendinimo" ir 2022-09 -
12 ra5tas Nr. R2-l164 ,,Del
tarnybiniq lengvqlq
automobiliq".

Bibliotekos ir Muziejaus audito ataskaita
3 lentele.

Rekomendacijos, teiktos audito metu,
Nr.

R e ko m e n da cij o s igyve n dinim o priem o n0 ir
i gy v e n dinim o re zultata s

Atsakingas
subjektas/terminas

1 2 3

L Teises aktq nustatyta tvarka rengti
Metinio veiklos plano ataskait4 ir
teikti Pagdgiq savivaldybes
administracijos direktoriui tvirtinti

Laukiama igwendinimo (nuolat, stebOsena vykdoma)

Parengs Metinio veiklos plano ataskaitq ir pateiks
Administracijos direktoriui tvirtinti

Bibliotekos direktorius

Muziejaus direktorius

2. Teises aktq nustatlta tvarka
tvirtinti biudZetiniq istaigq metinius
planus ir ataskaitas

Laukiama ignendinimo (nuolat, stebesena vykdoma)

Teises aktq nustatyta tvarka Administracijos direkto-
rius patvirtins Bf metinius veiklos planus ir ataskaitas

Administracijos

direktorius

Pagigitq savivaldybds kontrolis ir audito tarnyba
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RekomendacU\ igtvendinimo stebisenos ir audito poveikio ataskaita

Re ko m e ndacij o s, teikto s audito m e tu,
Nr.

Rekomendacijos igyvendinimo priemoni ir
igy v e ndinim o re zultatas

Atsakingas
subjektas/terminas

3. Teises aktq nustatyta tvarka
vertinti biudZetiniais metais pasiektus
strateginio plano rezultatus

Laukiama iryvendinimo (nuolat, stebesena vykdoma)

Kasmet vertins ir aptars su Bf vadovais pasiektus
strateginio plano rezultatus

Administracijos

direktorius

4. PerZilreti ir atnaujinti vie5qjq
pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles taisykles, atsiZvelgiant i
Pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles gairiq I pried4

Laukiama igyvendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebdsena vykdoma)

PerZiiires ir esant poreikiui atnaujins vie5qjq pirkimq
organizavimo ir vidaus kontroles taisykles, atsiZvel-
giant i Pirkimq organizavimo ir vidaus kontrolds gairiq
1 priedq, kad ateityje bfltq iSvengta paZeidimq

Muziejaus direktorius
2022-12-31

6. Papildyti pirkimq planq atsiradus
poreikiui (naujiems pirkimams)

Laukiama iqtvendinimo (nuolat, stebOsena vykdoma)

Nuolat perZi[res ir papildys pirkimq plan4 atsiradus
naujiems pirkimams

Bibliotekos direktorius
2022-12-31

7. Paskirti vadovo lsakymu atsaking4
asmenj uL pirkimq organizavimo
prieZitrq

Laukiama iwvendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebdsena vykdoma)

Paskirs vadovo isakymu atsakingq asmeni uZ pirkimq
organizavimo prieZifirq

Muziejaus direktorius
2022-12-31

8. Vidaus dokumentuose ai5kiai
nustatyti asmenis, kurie uZ pirkimq
planavim4 atsakingam asmeniui teikia
informacijE apie poreiki isigyti prekes,
paslaugas ar darbus einamaisiais
biudZetiniais metais

Laukiama igtvendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebdsena vykdoma)

Vidaus dokumentuose ai5kiai nustatys asmenis, kurie
uZ pirkimq planavimq atsakingam asmeniui teiks
informacij4 apie poreiki isigyti prekes, paslaugas ar
darbus einamaisiais biudZetiniais metais

Muziejaus direktorius
2022-12-31

9. Paskirti vadovo lsakymu asmeni
atsakingq uZ pirkimo verdiq apskaitq

Laukiama igwendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebesena vykdoma)

Paskirs vadovo lsakymu asmeni atsakingE uZ pirkimo
verdiq apskait4

Muziejaus direktorius
2022-12-31

10. Paskirti vadovo isakymu CVP
IS administratoriq

Laukiama igyvendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebdsena vykdoma)

Paskirs vadovo fsakymu CVP IS administratoriq

Muziejaus direktorius
2022-12-3t

I l. Paskirti vadovo isakymu
atsakingq asmeni uZ prekiq, paslaugq
ir darbq isigijim4 naudojantis CPO
elektroniniu katalogu

Laukiama ig,,vendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebdsena vykdoma)
Paskirs vadovo isakymu atsakingE asmeni uZ prekiq,
paslaugq ir darbq isigijimq naudojantis CPO
elektroniniu katalogu

Muziejaus direktorius
2022-12-31

12. Paskirti vadovo lsakymu
atsaking4 asmeni uZ kalendoriniais
metais atliktq pirkimq registravim4
patvirtintos formos PO pirkimq
registre

Laukiama iwvendinimo (terminas nepasibaiggs.
stebesena vykdoma)

Paskirs vadovo isakymu atsaking4 asmen! uZ
kalendoriniais metais atliktq pirkimq registravimq
patvirtintos formos PO pirkimq registre

Muziejaus direktorius
2022-12-31

13. Paskirti vadovo isakymu
atsakingq asmeni uZ kalendoriniq
metq ataskaitos Atn-3 parengim4 ir
pateikim4

Laukiama i?vendinimo (terminas nepasibaigqs,
stebesena vykdoma)

Paskirs vadovo lsakymu atsakingq asmeni uZ kalendo-
riniq metq ataskaitos Atn-3 parengim4 ir pateikimq

Muziejaus direktorius
2022-12-31

q
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Rekomendacijos, teiktos audito metu,
Nr.

Reko m e n dacij o s igyve n dinim o priem o n 0 ir
igy v e n dinim o re zultata s

Atsakingas
subjektas/terminas

15. Paskirti vadovo isakymu
atsaking4 asmeni uZ pirkimo sutardiq
vykdymo prieZi[r4

Laukiama igwendinimo (terminas nepasibaiggs,
stebesena vykdoma)

Paskirs vadovo isakymu atsaking4 asmeni uZ pirkimq
sutardiq vykdymo prieZilrq

Muziejaus direktorius
2022-12-31

16. Paskirti vadovo isakymu
atsakingq asmeni ul, pirkimq
prevencing kontrolg

Laukiama igtv endinimo (terminas nepasibaiggs,
stebdsena vykdoma)

Paskirs vadovo fsakymu atsaking4 asmeni uZ pirkimq
prevencing kontrolg

Muziejaus direktorius
2022-12-31

Rekomendacii rl igyvendinimo stebis enos ir audito poveikio ataskaita

Atliktq auditq ataskaitose teiktq rekomendacijq igyvendinimo stebesenos metu gautais

duomenimis matuojami Tarnybos veiklos reztltatai. Tarnyba, atlikusi auditus, 2021 metais pateike

54 rekomendacijas, o 2022 metq I pusmetyje pateike 27 rekomendacijas. Vykdydami

rekomendacrjq igyvendinimo paZangos stebejimo procedfiras, vertinome, kaip buvo vykdytos 2021

metais ir 2022 metq I pusmetyje auditrl ataskaitose pateiktos rekomendacijos, kaip Salinami

nustatyti triikumai, klaidos ir jq atsiradimq lemiantys veiksmai, ar buvo gerinama audituottl

subjektq b[kle. Rinkdami atitinkamus audito irodymus siekeme isitikinti, ar audito ataskaitose

pateiktos rekomendacijos tikrai yra igyvendinamos, ar nustatyti trukumai tinkamai i5taisyti, arba

nustatytos prieZastys, d€l kuriq rekomendacijos nebuvo igyvendintos (rekomendacijos galejo netekti

aktualumo, pasikeisti teisinis reglamentavimas ar pan.).

DidZiausia rekomendacijq igyvendinimo paLanga pasiekiama, kai jos igyvendinamos laiku ir

tinkamai. Stebejome teigiamus pokydius igyvendinant 2021metq ir 2022 mett4I pusmedio auditq

rekomendacijas.

|gyvendinant Tamybos rekomendacijas :

- Savivaldybds meras pridmi 2 potvarkius:

I.2022-04-04 potvarkis Nr. M1-14,,DeInetamybinio automobilio naudojimo tarnybos reikmems";

2.2022-04-13 potvarkis Nr. M1-29,,DdInetamybinio automobilio naudojimo tarnybos reikm6ms".

- Administracijos direktorius iileido 4 isalrymus:
1.2021-10-27 isakymas Nr. A1-986 ,,Del tarnybiniams lengviesiems automobiliams ridq (limito -
km) nustatymo";

ti,
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Rekomendaci.i tl iryvendinimo s teb is enos ir audito poveikio ataskaita

2. 2021-11-08 isakymas Nr. Al-1012 ,,Del Savivaldybes kontroliuojamq vie5ojo sektoriaus

subjektq grupiq konsoliduotosioms finansinems ataskaitoms rengti s4raSo patvirtinimo";
3.2021-12-01 isakymas Nr. A1-1111 ,,Del tarnybiniams lengviesiems automobiliams ridq (limito -
km) nustatymo" pakeitimo";

4. 2022-03-29 isakymas Nr. Al-272 ,,Del Administracijos direktoriaus 2019-04-08 lsakymo Nr.
Al-298,,DeItarnybiniq automobiliq spidometry parodymq sutikrinimo komisijos" pakeitimo".

- Biudietiniq istaigq vadovai iileido 7 isal<ymus:
1. Centro direktoriaus 2021-07-01 isakymas Nr. V-145-2 ,,Del atsakingo asmens paskyrimo uZ

tarnybiniq automobiliq naudojimo kontrolg".

2. Centro direktoriaus 202I-09-09 isakymas Nr. V-165 ,,Del PSIGC tarnybiniq lengvqjq
automobiliq ir mikroautobuso kuro normq bei metines ridos nustat5rmo" ir 2022-04-07 isakymas Nr.

V-86,,DeIkuro normos bei metines ridos nustatymo".

3. Centro direktoriaus 2022-04-29 isakymu Nr. V-148 parvirtintas Centro netarnybiniq lengvqiq
automobiliq naudoj imo tvarkos apra5as.

4. Kultflros centro direktoriaus 2021-08-11 isakymas Nr. I-12(1),,Del komisijos sudarymo tikrinti
tarnybinio automobilio spidometro rodmenis".

5. Kult[ros centro direktoriaus 2021-08-ll isakymas Nr. [-12(3) ,,Del Kulturos centro tarnybinio

lengvojo automobilio metines ridos nustatymo".

6. Seneliq namq direktoriaus 2021-12-30 isakymas Nr. V-66 ,,Del tarnybinio automobilio

spidometry parodymq sutikrinimo komisijos sudarymo".

7. Seneliq namq direktoriaus 2021-01-12 isakymas Nr. V-B ,,Del tarnybinio transporto 2021 m.

ridos normos patvirtinimo".

Dauguma audituotq istaigq vadovq operatyviai vykde nurodytas rekomendacijas. Galime

pasidZiaugti, kad atsakingas istaigq vadovq poZilris padejo igyvendinti iki 69 procentq teiktq

rekomendacijq, o 31 procento rekomendacijq igyvendinimo yra laukiama tqsiant stebesen4.

Svarbiausias mlsq atliekamq auditq tikslas - teikiant rekomendacijas skatinti finansq ir turto

valdymo pal,ang1, sprgsti sistemines problemas Savivaldybes istaigose, padeti audituojamiems

subjektams priimti tinkamus sprendimus del audito metu nustatytq neatitikimq i5taisyrno, veiklos

tobulinimo.

Pasitaik€ atvejq, kai audituoti subjektai, igyvendinantys audito rekomendacijas, del ivairiq
prieZasdiq (vadovq kaita, nepakako darbuotojq arba nebuvo tinkama jq kompetencija, le5q

trukumas) nesilaike sutartq igyvendinimo terminq arba inicijavo terminq pratgsim4, kas atitolino

igyvendinim4 bei pokydius, nebuvo pasiekta planuota paZanga.

Audituoti subjektai papildomai (ra5tu ir Lodi:iu) buvo raginami imtis priemoniq, kad

nustatytos klaidos ir neatitikimai bltq i5taisyti. Siekiant bendro tikslo, buvo atsiZvelgta i istaigq
vadovq motyvuotus pra5ymus - rekomendacijq igyvendinimo terminai buvo pratgsiami. Pratgsus

terminus rekomendacijoms buvo igyvendinta - devynios, iS dalies igyvendintos - dvi, laukiama

igyvendinimo - penkiq rekomendacijq.

Atlikdama rekomendacijq igyvendinimo steb€senq, Tarnyba siekia didinti Savivaldybes

veiklos efektyvum4, kuriam4 naud4 visuomenei. Tai galime padaryti tik geranori5kai

bendradarbiaujant visoms susijusioms Salims ne tik identifikuodami tnlkumus ir problemas, bet ir
11
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Rekomendaciju iyvendinimo stebisenos ir audito poveikio ataskaita

kartu ieskodami problemq sprendimo galimybiq. Audituotq istaigq vadovai, apskaitos darbuotojai,

igyvendindami rekomendacijas, dejo pastangas, kuriq deka istaigq veikla tapo skaidresne ir

efektyvesne. Tinkamas teiktq rekomendacijq igyvendinimas didina prideting audito vertg, stiprina

i5ores audito !tak4 Savivaldybei, skatina audituojamq subjektq darbuotojq teigiam4 poZi[ri i
kontroles priemones, stiprinandias finansq valdym4, tinkam4 turto naudojim4, teisingq ataskaitq

pateikim4. Tikimes, kad Savivaldybes vadovybes ir istaigq vadovq bei darbuotojq pozityvus

poZiiiris i audito procesQ ir siekis sprgsti problemas uZtikrins poveiki bei teikiamq rekomendacijq

igyvendinim4, o 5i ataskaita leis ivertinti bendr4 indeli i veiklos, finansq ir turto valdymo sridiq

Savivaldybej e tobulinim4.

Savivaldybes kontrolierius

Vyriausioji specialiste ei
Dainius Kinderis

Dalia Seperiene

Pagegiq savivaldybds kontrol,ls ir audito tarnyba
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Rekomendacij rl igyvendinimo ste bds eno s ir audito ooveikio atas kaita

Teikq rekomendacijq igyvendinimo stebesenos ir audito
poveikio audito procedtry ataskaitos
I priedas

Santrumpos ir sqvokos

ZR - Lietuvos Respublika

LRV - Lietuvos Respublikos Vyriausybe

Savivaldybd - Pagegiq savivaldybe

Taryba - Pagegiq savivaldybes taryba

Tarnyba - Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnyba

Administracij a - P agdgit4 savivaldybes administracij a

SB[, lstaiga - Pagegiq savivaldybes biudZetines istaigos (istaiga)

Vilkyikiq gimnazija - Vilky5kiq Johaneso Bobrovskio gimnazija

Pagdgitl gimnazija - Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazija

Stoniikiry molEkla - Stoni5kiq pagrindine mokykla

Kultilros centras - Pagegiq kulturos centras

DarZelis - Pagegiq lop5elis-darZelis

Seneliq namai - Pagegiq palaikomojo gydymo, slaugos ir seneliq globos namai

Centras - Pagegiq savivaldybes Seimos gerovds centras

Biblioteka - Pagegiq Vydlno vie3oji biblioteka

Prieigaisrind tarnyba - Pagegiq savivaldybes prie5gaisrine tamyba

VSAKIS, VSAKI sistema - VieSojo sektoriaus atskaitomybes informacine sistema

FAR - Savivaldybes finansiniq ataskaitq rinkinys

KFAR - Savivaldybes konsoliduotqjq finansiniq ataskaiq rinkinys

CVP $ - Centrine vie5qjq pirkimq informacine sistema

ySS - Vie5ojo sektoriaus subjektas

TAAIS - Tarptautiniai aukSdiausiqiq audito institucijq standartai

Audito procedilrq ataskaita - Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnybos atlikta 2021 - 2022 metll

pirmame pusmetyje Pagegiq savivaldybes biudZetinese istaigose auditq metu teiktq rekomendacijq

igyvendinimo steb6senos ir audito poveikio vertinimo audito procedflry ataskaita (2022-10-21Nr. K3-AI6)

2020 m. finansinio audito ataskaita - Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnybos atlikto Pagegiq

savivaldybes 2020 m. konsoliduotq finansiniq ir biudZeto rykdymo ataskaitq rinkiniq teisingumo, biudZeto

vykdymo, le5q ir turto naudojimo teisetumo vertinimo audito ataskaita (2021-07-15 Nr. K3-AI3)

Automobiliry naudojimo audito ataskaita - Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tamybos atlikto

Pagegiq savivaldyb6s biudZetiniq istaigq tarnybiniq automobiliq naudojimo ir apskaitos atitikties teises akq

reikalavimams vertinimo audito ataskaita (2021-12-22 Nr. K3-A16)

Bibliotekos ir Muziejaus veiklos audito ataskaita - Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnybos

atlikto Pagegiq savivaldybes biudZetiniq istaigq - VydDno vie5osios bibliotekos ir Marlyno Jankaus

muziejaus veiklos atitikties teises aktq reikalavimams vertinimo audito ataskaita (2022-06'30 Nr. K3-A11).

Pagdgitl savivaldybis kontrolis ir audito tarnyba
1?



Rekomendac ii rl iwvendinimo steb is enos ir audito poveiki o ataskai-ta

Teiktq rekomendacijq igyvendinimo stebdsenos ir audito
poveikio audito procedurq ataskaitos
2 priedas

Audito procediirq apimtis ir metodai

Audito procedlry tikslas atlikti Savivaldybes biudZetinems istaigoms teiktq rekomendacijq
igyvendinimo steb6sen4 (rekomendacijq priemoniq igyvendinimo stebesen4 ir rezultaq fvertinim4;
rekomendacijomis siekiamq pokydiq stebesen4; rekomendacijq igyvendinimo - ivykusiq pokydiq -
ivertinim4 ir stebdsenos uZbaigimq).

Pagrindiniai audito procediiry klausimai :

l. Ar audituoti subjektai informavo tarnyb4, arlkaip yra igyvendinamos priemonds iki rekomendacijos

igyvendinimo termino pabaigos.
2. Ar igyvendinus visas rekomendacijos priemones buvo pasiekti pokydio vertinimo rodikliai.
3. Kokia yra rekomendacijq igyvendinimo biikle.
Subjektai, kuriuose buvo atliktos audito proced[ros: Savivaldybes biudZetines istaigos; audituotq subjektq

asmenys, atsakingi uZ informavim4 apie rekomendacijq igyvendinimo blklg, yra nurodyti atliktq audiq
rekomendacijq igyvendinimo planuose.

Audito procediirq vertinimo laikotarpis: 2021-2022 metai (2022 m. duomenys nagrineti tiek, kiek tai buvo
susijg su 2022 mett4 pirmame pusmetyje uZbaigtais auditais).

Audito procedliros atliktos pagal tarptautiniais auk5diausiqfq audito institucijq (TAAIS) standartus.

Audito duomenq rinkimo ir vertinimo metodai

Audito ataskaita, Nr. Taikyti duomenq rinkimo ir
vertinimo metodai

Tikslai

I 2 3

1. Pagegiq savivaldybes
2O2O m. konsoliduotq
finansiniq ir biudZeto
vykdymo ataskaitq rinki-
niq teisingumo, biudZeto
vykdymo, 105q ir turto
naudojimo teisetumo
auditas (2021 -07-15 Tar-
nybos audito ataskaita
Nr. K3-A13)

DokumentqperZilra ir
analize - analizuoti BJ
teikti dokumentai del
rekomendacijq

fgyvendinimo

Atlikti BJ teiktq rekomendacijq igyvendinimo stebesen4
(rekomendacijq priemoniq igyvendinimo stebesen4 ir rezultaq
ivertinim4; rekomendacijomis siekiamq pokydiq stebesenq;
rekomendacijq igyvendinimo - ivykusiq pokydiq - ivertinimE
ir stebdsenos uZbaigim4): ar audituoti subjektai informavo
Tarnybq, arlkaip yra igyvendinamos priemones iki
rekomendacijos igyvendinimo termino pabaigos; ar

igyvendinus visas rekomendacijos priemones buvo pasiekti
pokydio vertinimo rodikliai; kokia yru rekomendacijq
iewendinimo bflkle

2. Pagegiq savivaldybes
biudZetiniq istaigq tar-
nybiniq automobiliq
naudojimo ir apskaitos
atitikties teis€s aktq rei-
kalavimams auditas
(2021-12-22 Tarnybos
audito ataskaita Nr. K3-
Ar6)

DokumentqperZi[ra ir
analizd, - analizuoti Bf
teikti dokumentai del
rekomendacijq

igyvendinimo

Atlikti BI teiktq rekomendacijq igyvendinimo stebesenq
(rekomendacijq priemoniq igyvendinimo stebesen4 ir rezultaq
ivertinim4; rekomendacijomis siekiamq pokydiq stebesen4;
rekomendacijq igyvendinimo - lrykusiq pokydiq - ivertinim4 ir
stebesenos uZbaigimE): ar audituoti subjektai informavo
Tarnyb4, arlkaip ya fgyvendinamos priemones iki
rekomendacijos igyvendinimo termino pabaigos; ar

igyvendinus visas rekomendacijos priemones buvo pasiekti
pokydio vertinimo rodikliai; kokia yra rekomendacijq

igyvendinimo blkle

3. Pagegiq savivaldybes
biudZetiniq istaigq
Vyduno vie5osios
bibliotekos ir Martyno
Jankaus muziejaus
veiklos atitikties teises
akq reikalavimams
vertinimas (2022-06-30
Tarnybos audito
ataskaita Nr. K3-A1l)

DokumentqperZilra ir
analizd - analizuoti Bf
teikti dokumentai d6l
rekomendacijq

igyvendinimo

Atlikti BI teiktq rekomendacijq fglvendinimo stebesenq
(rekomendacijq priemoniq lgyvendinimo stebdsenq ir rezultaq
ivertinim4; rekomendacijomis siekiamq pokydiq stebesen4;
rekomendacijq igyvendinimo - irykusiq pokydiq - ivertinimq ir
stebesenos uZbaigimfl: ar audituoti subjektai informavo
Tarnybq, arlkaip ).ra fgyvendinamos priemones iki
rekomendacijos igyvendinimo termino pabaigos; ar

igyvendinus visas rekomendacijos priemones buvo pasiekti
pokydio vertinimo rodikliai; kokia yra rekomendacijq

igyvendinimo biikle

Pagegiry savivaldybis kontrolds ir audito tarnyba



Rekomendac|q igrlendinimo stebdsenos ir audito poveikio ataskaita

Teikq rekomendacijq igyvendinimo stebesenos ir audito
poveikio audito proced[ry ataskaitos
3 priedas

2021M. -2022 M. I PUSM. TEIKTOS rR IGYVENDTNTOS REKOMENDACUOS

2020 m. finansinio audito ataskaita

Rekomendacija
Re ko m endacij a igyve ndin imo p riem o nds ir

rezultatas
Ats akingas subj e ktas /te rmin as

I 2 3

2. Neatitikimus ataskaitose apsvarstyti su

darbuotojais, atsakingais uZ KFAR rengimq, ir
aptarti priemones, kad neatitikimai bltq i5taisyti
ir nesikartotq; nustatyti papildomas kontroles
procedtiras, maZinandias rizikq d6l netiksliq
duomenq KFAR pateikimo ir jq atitikimo
apskaitos registrams

Igvvendinta

Administracijos finansq skyrius pateike
tvirtinti tvark4 del VSS ataskaitq ir kitq
duomenq pateikimo ! VSAKIS;
2021-11-08 isakymas Nr. Al-1012
,,Del Pagegiq savivaldybes kontroliuo-
ja*q vie5ojo sektoriaus subjekq
grupiq konsoliduotosioms finansinems
ataskaitoms rengti sqra5o patvirtinimo"

Administracij os direktorius

3. Numatyti priemones patikslinant KFAR
ai5kinamajame ra5te: 3 (nematerialusis turtas), 5

(biologinis turtas), 7 (atsargos), l2 (mokesdiq ir
socialiniq lmokq pajamos), 13 (kitos pajamos),
l5 (valstyb6s skolos ir kitos skolinimosi i5laidos)
pateikiamq teksting ir (arba) skaiting informacij4,
nustatyt4 vie5ojo sektoriaus subjektq finansiniq
ataskaiq rinkiniq konsolidavimo tvarkos apraie
ir 6-me VSAFAS

Is.vvendinta

|ra5ai KFAR aiSkinamajame ra5te i5

VSS finansiniq ataskaitq pakoreguoti
VSAKI sistemoje konsoliduoj ant 202 I
metq VSS finansiniq ataskaitq
rinkinius

Administracij os direktorius

4. Siekiant uZtikrinti tiksli4 ir teising4 ilgalaikio
materialaus turto buhaltering apskaitq istaigose,
imtis priemoniq kad ilgalaikio materialaus turto
buhalterine apskaita ir hrrto registravimas bltq
tvarkoma atsiZvelgiant i teises aktq pakeitimus ir
rekomendacijas

I?vendinta

Administracijos centralizuotas
buhalterinds apskaitos skyrius bei fikio
ir turto skyrius suderino veiksmus, kad
turto priemimo-perdavimo aktai b[tr1
pateikiami priimtinais terminais

Administracij os direktorius
Pagegiq gimnazijos
direktorius
Vilky5kiq gimnazijos
direktorius
Stoni5kiq mokyklos
direktorius

6. Savivaldybes bei vie5ojo sektoriaus subjekq,
neturindiq savo interneto svetainiq, trejq
paskutiniq meq konsoliduotqsias finansines
ataskaitas paskelbti Savivaldybds interneto
svetaineje

Savivaldybds vie5ojo sektoriaus subjektq trejq
paskutiniq metq konsoliduot4sias finansines
ataskaitas paskelbti tq subjektq interneto
svetainese

Igyvendinta

Savivaldybds konsoliduotqjq fi nansiniq
ataskaitq rinkiniai paskelbti Pagegiq
savivaldybes interneto svetainej e,

finansines ataskaitos paskelbtos jstaigq
interneto svetaindse

Administracij os direktorius
Seneliq namq direktorius
Kult[ros centro direktorius
Meno ir sporto mokyklos
direktorius
Bibliotekos direktorius
Vilky5kiq gimnazijos
direktorius
Pagdgiq gimnazijos
direktorius
Centro direktorius
Muziejaus direktorius
DarZelio direktorius
PrieSgaisrinds tarnybos
virSininkas

Pagdgitq savivaldybds kontrolis ir audito tarnyba



Rekomendaci-itl igvvendinimo stebis enos ir aud i to ooveikio ataskaita

Autom obiliq naudojimo audito ataskaita

Rekomendacija Rekomendacija igyvendinimo priemonds ir
rezultatas

Ats akingas subj e ktas / te rminas

I 2 .,

l. Priskirti SBI vadovo isakymu tarnybinius
automobilius tarnybiniam naudojimui

Iwvendinta

[staigos vadovo isakymu tarnybiniai
lengviej i automobiliai priskirti
tarnybiniam naudojimui

Centro direktorius

Kulttros centro direktorius

2. Patvirtinti SBI vadovo isakymu darbuotojq
s4raSq, kas istaigoje gali naudotis tarnybiniais
automobiliais

Igyvendinta

Patvirtino istaigos vadovo isakymu
darbuotojq, kurie turi teise naudoti
tarnybinius automobilius, sqra5q

Centro direktorius

Kultfrros centro direktorius

3. Patvirtinti SBf vadovo isakymu tarnybiniq
automobiliq keliones lapq form4, paskirti
atsakingus asmenis uZ keliones lapq pildym4 ir
ira5q keliones lapuose teisingumq

IWvendinta

Patvirtino lstaigos vadovo isakymu
keliones lapq form4 ir paskyre atsakin-
gq asmeni uZ keliones lapq pildymq ir
iraSq keliones lapuose teisingumq

Centro direktorius

Kult[ros centro direktorius

4. Nustatyti SB| vadovo isakymu, kaip ir kokiu
periodi5kumu bus vykdoma bei kaip bus

iforminama tarnybiniq automobiliq spidometrq
rodmenq patikra

Igwendinta

PerZi[r0jo ir esant poreikiui patvirtino
istaigos vadovo isakymu spidometry
rodmenq patikros komisrjq arba pasky-
re asmeni, atsakingq uZ spidometrq
patikrq, nustatate kokiu periodiSkumu
tikrins automobiliq spidometrus;

Centro direktoriaus 2021 -07 -01

isakymas Nr. V-145-2 ,,Del atsakingo
asmens paskyrimo uZ tarnybiniq
automobiliq naudoj imo kontrolg";

Kultlros centro direktoriaus 202 1 -08-
1l isakymas Nr. [-12(1) ,,Ddl komisijos
sudarymo tikrinti tarnybinio
automobilio spidometro rodmenis";

Seneliq namq direktoriaus 2021 - 1 2-30

lsakymas Nr. V-66 ,,Del tarnybinio
automobilio spidometrq parodymq
sutikrinimo komisijos sudarymo";

Administracijos direktoriau s 2022-03-
29 isakymas Nr. A1-272 ,,Ddl Admini-
stracijos direktoriaus 20 1 9-04-08 lsa-
kymo Nr. A1-298 ,,D01tamybiniq au-
tomobiliq spidometry parodymq sutik-
rinimo komisijos sudarymo"pakeitimo"

Centro direktorius
2022-08-04 raitas Nr. S-151

,,Del atliekamo audito"

Kultiiros centro direktoriaus
2022-08-04 raStas Nr. SD-
120,,Del informacijos
pateikimo"

Administracij os direktoriaus
2022-03-30 ra5tas Nr. R2-
575,,DeI rekomendacijq

lgyvendinimo"

5. Patvirtinti SBI vadovo isakymu tarnybiniq
automobiliq metines ridas ir uZtikinti kontrolg,
kad vir5ijant ridq ar isigijus automobil!, biiq
nustatomi nauji normatyvai arba pakeidiami
anksdiau nustatyti

lgyvendinta

Patvirtino lstaigos vadovo lsakymu
tarnybiniq automobiliq metines ridas
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RekomendacUU jgyvendinimo stebisenos ir audito poveikio ataskaita

Rekomendacija
Rekomendacija igyvendinimo priemonis ir

rezultatas
Ats aking as s ubj e ktas /te rminas

Kultriros centro direktoriaus 2021 -08-
11 isakymas Nr. f-12(3) ,,Del Pagegiq
sav. KC tarnybinio lengvojo
automobilio metines ridos nustatymo";

Seneliq namq direktoriaw 2021 -01 -12

isakymas Nr. V-B ,,Del tarnybinio
transporto 2021 m. ridos normos
patvirtinimo"

Kultlros centro direktorius

Seneliq namq direktorius

6. UZtikdnti, kad SBf interneto svetaineje
skelbiama informacija apie SBf naudojamus
tamybinius automobilius b[tr] nuolat
atnauj inama pasikeitus duomenims

Igtvendinta

Paskyr€ atsakingq asmeni, kuris
interneto svetaineje atnaujina
inlormacijq pasikeitus duomenims

Centro direktorius

Kult[ros centro direktorius

Seneliq namq direktorius

7. UZtikrinti, kad tarnybiniai automobiliai bltq
paZenklinti Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka

JWvendinta

PaZenklino tarnybinius automobilius

Pastaba. Administracijos 5-kiq
tarnybiniq automobiliq Zymejimai vis
dar neatitinka Tarybos 2016-03-3 I
sprendimu Nr. T-82 ,,Del tarnybiniq
lengvqjq automobiliq naudoj imo
Pagegiq savivaldyb€s biudZetinese

lstaigose taisykliq patvirtinimo"
patvirtintq taisykliq 22 punkto
reikalavimams

Kultflros centro direktorius

Centro direktorius

Administracij os direktorius

8. UZtikrinti kontrolg, kad degalai I tarnybinius
automobilius nebUtq pilami ne darbo metu

{gtvendinta

Pa5alinti visi trukumai Seneliq namq direktorius

Centro direktorius

9. UZtikrinti kontrolg, kad tarnybiniai
automobiliai nebfrtq naudojami atostogrl,
komandiruodiq metu, arba (atostogq,
komandiruodiq metu) nebutq mokamos
kompensacijos uZ netarnybiniq lengvqiq
automobiliq naudojim4

Igwendinta

Pa5alinti visi tr[kumai

Administracijos direktorius
2022-03-30 ra5tas Nr. R2-575 ,,Del
rekomendacijq igyvendinimo"

Seneliq namq direktorius
Prie5gaisrins tarnybos
virSininkas
Administracij os direktorius

10. SBI vadovams, kuriq pra5ymai leisti
naudoti netamybini automobili tarnybos
reikmems ir kompensuoti degalq ir amortizacijos
i5laidas neatitiko teises aktq reikalavimams,
pateikti naujus praiymus Savivaldybes merui;
uZtikinti kontrolg, kad pasikeitus aplinkyb€ms ar
teises aktams, sprendimai savalaikiai bltq
koreguojami.

{gtvendinta
Naujai pateikti pra5ymai ir lydintys do-
kumentai: l. e. prie5gaisrinds tamybos
virSininko pareigas G.S. 2022-02-02
pra5ymas,,Leisti naudoti netarnybini
automobili tarnybos reikmems ir
kompensuoti degalq isigijimo ir
amortizacijos iSlaidas";
PrieSgaisrinds tarnybos vir5ininko R. B.
2022-04-13 pra5ymas leisti naudoti ne-
tarnybinl automobilf tarnybos
reikmems ir kompensuoti degalq

isigr.limo ir amortizacijos i5laidas
Parengti mero potvarkiai del kompen-

Muziejus direktorius

PrieSgaisrins tarnybos
virSininkas
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Rekomendaciiq iryvendinimo stebdsenos ir audito poveikio ataskaita

Rekomendacija Re kom e ndacij a igyve ndinim o p riemo n is ir
rezultatas

Ats aking as s ubj ektas /terminas

sacijos skyrimo: Savivaldybds mero
2022-04-04 potvarkis Nr. M1 -14,,DOl
netarnybinio automobilio naudojimo
tarnybos reikmems", ir 2022-04-13
potvarkis Nr. Ml-29 ,,Ddl netarnybinio
automobilio naudojimo tarnybos
reikmems"

1 1. PerZiureti perteklines apskaitos procedlras,
nustatytas Centro netarnybiniq automobiliq
naudojimo tvarkos apra5e, patvirtintame
direktoriaus 2021-07-09 isakymu Nr. V-148 ,,Del
Centro netamybiniq lengvqjq automobiliq
naudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo"

Igwendinta

Pawirtino nauj q netarnybiniq lengvqjq
automobiliq naudoj imo tvarkos apraS4

Centro direktorits 2022-04-29 isakymu
Nr. V-148 patvirtintas Centro
netarnybiniq lengvqiq automobiliq
naudojimo tvarkos apra5as

Centro direktorius

Bibliotekos ir Muziejaus veiklos audito ataskaita

Rekomendacija Rekomendacija igyvendinimo priemonds ir
rezultatas

Atsakingas subjektas

I 2 3

4. PerZilreti ir atnaujinti vie5qiq pirkimq
organizavimo ir vidaus kontroles taisykles,
atsiZvelgiant i Pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles gairiq 1 pried4

Iqvvendinta

PerZiiirejo ir patvirtino naujas vie5qjq
pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles taisykles, atsiZvelgiant !
Pirkimq organizavimo ir vidaus
kontroles gairiq I priedq

Bibliotekos direktorius

5. Nustatyti pirkimo procese dalyvaujandiq
asmenq funkcijas ir pareigas

Ignendinta

Nustate vieSqjq pirkimq organizavimo
ir vidaus kontroles taisyklese pirkimo
procese dalyvauj andiq asmenq
funkcijas ir pareigas

Bibliotekos direktorius

7. Paskirti vadovo isakymu atsakingq asmenf
uZ pirkimq organizavimo prieZitirq

IWvendinta

Paskyrd vadovo isakymu atsakingq
asmen! uZ pirkimq organizavimo
prieZi[r4

Bibliotekos direktorius

8. Vidaus dokumentuose ai5kiai nustatyti
asmenis, kurie uZ pirkimq planavimq atsakingam
asmeniui teikia informacijq apie poreiki isigy.ti
prekes, paslaugas ar darbus einamaisiais
biudZetiniais metais

{gtvendinta

Vidaus dokumentuose nustate asmenis,
kurie uZ pirkimq planavim4 atsakingam
asmeniui teikia informacijq apie porei-
ki isigyti prekes, paslaugas ar darbus
einamaisiais biudZetiniais metais

Bibliotekos direktorius

9. Paskirti vadovo lsakymu asmeni atsaking4
uZ pirkimo verdiq apskait4

Igvvendinta
Paskirtas vadovo lsakymu asmuo
atsakingas uZ pirkimo verdiq apskaitq

Bibliotekos direktorius

1R
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Rekomendaciiq igwendinimo stebisenos ir audito ooveikio ataskaita

Rekomendacija Re ko m e ndac ij a jgyve ndin imo p riemo nis ir
rezultatas

Atsakingas subjekns

10. Paskirti vadovo isakymu CVP IS
administratoriq

Igvvendinta

Paskirtas vadovo isakymu CVP IS
administratorius

Bibliotekos direktorius

I 1. Paskirti vadovo isakymu atsakingq asmeni Igl:endinta

Paskirtas vadovo isakymu atsakingas
asmuo uZ prekiq, paslaugq ir darbq

isigijimq naudojantis CPO elektroniniu
katalogu

Bibliotekos direktorius

uZ prekiq, paslaugq ir darbq isigijimq naudojantis
CPO elektroniniu katalogu

12. Paskirti vadovo isakymu atsaking4 asmen!
tL, kalendoriniais metais atlikq pirkimq
registravimq patvirtintose formos PO pirkimq
registre

Ie.yvendinta

Paskirtas vadovo isakymu atsakingas
asmuo uZ kalendoriniais metais atliktq
pirkimq registravimq patvirtintose
formos PO pirkimq registre

Bibliotekos direktorius

13. Paskirti vadovo isakymu atsakingq asmenj
uZ kalendoriniq metq ataskaitos Atn-3 parengimq
ir pateikim4

Igwendinta

Paskirtas vadovo isakymu atsakingas
asmuo uZ kalendoriniq metq ataskaitos
Atn-3 parengimq ir pateikimq

Bibliotekos direktorius

14. Teises aktais nustatyta tvarka parengti ir
pateikti 2020 m. pirkimq ataskait4 Atn-3

lgtvendinta

Parengta ir pateikta 2020 m. pirkimq
ataskaita Atn-3

Muziejaus direktorius

15. Paskirti vadovo isakymu atsakingq asmeni
uZ pirkimo sutardiq vykdymo prieZilrq

Igtvendinta

Paskirtas vadovo isakymu atsakingas
asmuo uZ pirkimo sutardiq vykdymo
prieZi0rrq

Bibliotekos direktorius

16. Paskirti vadovo isakymu atsakingq asmenf
uZ pirkimq prevencing kontrolg

Igyvendinta

Paskirtas vadovo isakymu asmuo uZ
pirkimq prevencing kontrolg

Bibliotekos direktorius

Pagdgiq savivaldybds kontrolds ir audito tarnyba


