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ĮŽANGA
Audito objektas - vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo sistema Kelmės rajono savivaldybėje,
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų vykdoma maitinimo paslaugų
teikimo veikla bei savivaldybės biudţeto lėšų, skirtų maisto produktų įsigijimui ir maisto paruošimo
išlaidoms (mitybai), panaudojimas.
Audito tikslas - įvertinti vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje
sistemą.
Audito subjektai: Kelmės rajono savivaldybės administracija;
J. Graičiūno gimnazija;
“Ąţuoliuko” darţelis-mokykla;
“Kūlverstuko” darţelis-mokykla.
Vertinimo kriterijai:
• savivaldybės institucijų priimtų sprendimų ir kitų dokumentų, susijusių su vaikų ir mokinių maitinimo
organizavimu, atitiktis teisės aktų nuostatas ir šių teisės aktų reikalavimų laikymasis maitinimo
paslaugas teikiančiuose subjektuose.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito metodai. Audito įrodymai buvo rinkti, taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo ir
analitines procedūras. Duomenys vertinti, taikant skaičiavimo, palyginamosios ir situacijos analizės
metodus. Įvairi informacija ir kiti duomenys buvo renkami audituojamuose subjektuose, kurie
pasirinkti, naudojant nestatistinį įvertinimo atrankos metodą (geriausiai reprezentuojantys tiriamą
visumą). Buvo nagrinėjami teisės aktai, nustatantys mokinių maitinimo, vykdomo bendrojo lavinimo
mokyklose, ir vaikų maitinimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas, reikalavimus; teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paramos mokiniams finansavimą ir
mokinių nemokamą maitinimą, uţmokesčio uţ vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustatymą ir
vaikų maitinimo lengvatų taikymą; įstatymai ir kiti teisės aktai, numatantys maitinimo paslaugų
teikimo veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitą bei viešųjų pirkimų vykdymą. Taip pat buvo perţiūrėti
audituojamais klausimais savivaldybės institucijų priimti sprendimai ir sprendimų projektai su jų
parengimą paaiškinančiais dokumentais. Siekiant tiksliau įvertinti maitinimo paslaugų teikimo veiklos
problemas, buvo vykdomi pokalbiai su audituotų švietimo įstaigų vadovais, buhalteriais bei vyr.
virėjais, su Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, organizuojančiais ir
koordinuojančiais mokinių ir vaikų maitinimo organizavimo savivaldybės švietimo įstaigose

klausimus. Susipaţinta su audituotų švietimo įstaigų maitinimo veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos
principais, nagrinėti apskaitos registrai, veiklos dokumentai maitinimo organizavimo klausimais.
Auditas atliktas, vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme yra įteisinta išimtinė savivaldybės tarybos
kompetencija nustatyti kainas (...) uţ savivaldybės biudţetinių įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas
(...)1. Be to, ikimokyklinių įstaigų steigėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra įpareigotas
nustatyti uţmokesčio uţ vaikų išlaikymą šiose įstaigose dydį 2. Paţymėtina, kad Lietuvos Respublikos
teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo mokyklose ir nustatantys atitinkamus reikalavimus maitinimo paslaugų teikimo
vykdymui, nenumato tvarkų ar metodikų, taikytinų šių įstaigų teikiamų atlygintinų maitinimo paslaugų
kainos nustatymui.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, savivaldybės institucijų sprendimų ir
potvarkių projektus rengia Savivaldybės administracija3. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir
vidaus audito įstatyme, nustatančiame pagrindinius vidaus kontrolės teisinius pagrindus ir tikslus, yra
įtvirtinta nuostata, jog pagrindinis vidaus kontrolės tikslas yra uţtikrinti, kad viešojo juridinio asmens
veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal (...) procedūras. Vidaus kontrolės
procedūras, atsiţvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, privalo nustatyti viešojo juridinio asmens
vadovas4.
Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad kainų uţ savivaldybės biudţetinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų - teikiamas atlygintinas maitinimo paslaugas
nustatymo tvarka, kaip kompleksinis procesas, apimantis šių kainų perţiūrėjimo savivaldybėje
aplinkybes ir prieţastis, dydţių nustatymo ir keitimo kriterijus, turi būti įteisinta, vykdant Lietuvos
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimus.
Kelmės rajono savivaldybė nėra patvirtinusi Maitinimo organizavimo Kelmės rajono
savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo.
Kelmės rajono savivaldybėje nepatvirtinta kainų už savivaldybės biudžetinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų - teikiamas atlygintinas maitinimo
paslaugas nustatymo tvarka ar metodika, numatanti kainų apskaičiavimo, jų peržiūrėjimo
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LR vietos savivaldos įstatymas (LR 2008-09-15 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 16 str., 2 d., 7 p.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-31 nutarimo Nr. 1170 (2000-01-03 redakcija) 1 p.
3
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4
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bei keitimo procedūras, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatymas5.
Savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta maitinimo kaina yra lengvatinė, kadangi padengia
tik patiekalui pagaminti sunaudotų produktų savikainą ir dalį patiekalo gamybos išlaidų. Maisto
gamybos (paruošimo) išlaidų daliai, nepadengtai patiekalo pardavimo kaina, finansuoti naudojami
savivaldybės biudţetinei įstaigai programų vykdymui patvirtinti savivaldybės biudţeto asignavimai.
Atliekant audito procedūras audituojamuose subjektuose, paaiškėjo, kad švietimo įstaigų
teikiamomis maitinimo paslaugomis naudojasi ne tik šių įstaigų mokiniai ir vaikai, bet ir įstaigų
darbuotojai, įsigydami įstaigų valgyklose pagamintus patiekalus uţ kainą, nepadengiančią visų maisto
paruošimo išlaidų, tai yra uţ lengvatinę kainą. Kitaip tariant, maisto paruošimo išlaidų daliai, kuri
nepadengta švietimo įstaigos darbuotojo sumokama kaina uţ įsigyjamą patiekalą, kompensuoti
naudojami savivaldybės biudţeto asignavimai.
Paţymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, apibrėţiantis savivaldybių
funkcijas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, kuriame numatyti savivaldybės institucijų
įgaliojimai švietimo srityje, teisės aktai, reglamentuojantys švietimo įstaigų darbuotojų darbo teisinius
santykius, ir pan. nenumato švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
funkcijos organizuoti švietimo įstaigų darbuotojų maitinimą ir jiems taikyti maitinimo lengvatas.
Vadinasi, šių įstaigų darbuotojų maitinimo išlaidoms (ar jų daliai) kompensuoti negali būti naudojami
savivaldybės biudţeto asignavimai.
Teikiant maitinimo paslaugas Kelmės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo
ugdymo mokyklose, šių įstaigų darbuotojams taikoma lengvatinė (nepadengianti maisto
paruošimo išlaidų) maitinimo kaina. Dėl šios priežasties savivaldybės biudžeto lėšų dalis
naudojama, pažeidžiant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų
nuostatas, įpareigojančias savivaldybės biudžeto lėšas naudoti įstatymams įgyvendinti.
Mūsų nuomone, nustatant kainas už savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas atlygintinas
maitinimo paslaugas, turi būti įvertinta savivaldybės biudžeto asignavimų naudojimo galimybė
(teisėtumo požiūriu), kompensuojant maisto gamybos (paruošimo) išlaidas, tenkančias tam tikrai
maitinimo paslaugų gavėjų kategorijai.
Mokinių nemokamas maitinimas
Mokinių nemokamas maitinimas yra viena iš socialinės paramos mokiniams rūšių, nustatytų
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme6. Remiantis minėto įstatymo
nuostatomis, išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, savivaldybių mokyklų
mokiniams finansuojamos iš valstybės biudţeto specialiosios dotacijos savivaldybių biudţetams,
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LR socialinės paramos mokiniams įstatymo (2008-05-15 redakcija), 3 str. 1d.

patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių
nemokamo maitinimo teikimu, darbo uţmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos,
komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.) finansuojamos iš savivaldybių biudţetų lėšų (...)7. Nemokamam
maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui nustato
savivaldybių administracijos (...)8. Kaip jau minėta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, viešojo juridinio asmens veikla vykdoma teisės aktų
nustatyta tvarka pagal procedūras, kurias nustato viešojo juridinio asmens vadovas9.
Audito metu nenustatyta, kad Savivaldybės administracijoje būtų įtvirtintos procedūros,
reglamentuojančios nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydţio vienai
dienai vienam mokiniui apskaičiavimo tvarką, šių dydžių peržiūrėjimo priežastis, keitimo aplinkybes,
atitinkamų darbuotojų vaidmenis ir pareigas bei įgaliojimų šiuo klausimu ribas.
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, nesilaikant Lietuvos Respublikos
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo10 nuostatų, nepatvirtintos procedūros,
reglamentuojančios nemokamo maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio (vienai
dienai vienam mokiniui) nustatymą ir/ar keitimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame Mokinių nemokamo maitinimo
mokyklose tvarkos apraše yra nustatyti tokie lėšų, skiriamų nemokamo maitinimo produktams įsigyti
(vienai dienai vienam mokiniui), dydţiai:
• pietums – nuo 2,6 iki 3,6 procento bazinės socialinės išmokos dydţio suma;
• maitinimui (...) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose - nuo 6 iki 7
procentų bazinės socialinės išmokos dydţio suma;
• pusryčiams ar pavakariams – nuo 1,2 iki 2 procentų bazinės socialinės išmokos dydţio suma (t.y.,
atitinkamai 3,38 Lt - 4,68 Lt pietums, 1,56 Lt – 2,60 Lt pusryčiams ir 7,80 Lt – 9,10 Lt maitinimui
dieninėse stovyklose).
Audituojamu laikotarpiu galioję Kelmės savivaldybės mokyklose besimokančių mokinių
nemokamam maitinimui produktams įsigyti skiriamų lėšų dydţiai (pusryčiams priešmokyklinio ugdymo
grupių vaikams ir 1-5 klasių mokiniams - 1,56 Lt ir 1,65 Lt; pietums atitinkamai – 3,50 Lt ir 4,30 Lt).
yra nustatyti 2011 m. balandţio 6 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-289,
atsižvelgiant į tam laikotarpiui skirtų valstybės biudžeto dotacijų dydį Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtintas audituojamu laikotarpiu galiojęs maksimalus nemokamų pietų ir
pusryčių produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienam mokiniui yra ženkliai mažesnis uţ LR
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Vyriausybės Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos apraše nustatytus maksimalius
dydţius.
Atsiţvelgiant į savivaldybės švietimo įstaigų bendro mokinių ir vaikų skaičiaus bei mokinių ir
vaikų, turinčių teisę į atitinkamas maitinimo lengvatas, skaičiaus pokyčius audituojamu laikotarpiu,
darytina išvada, kad 2011/2012 mokslo metais (lyginant su 2010/2011), maţėjant bendram vaikų ir
mokinių skaičiui, išaugo vaikų ir mokinių, kuriems reikalingas nemokamas ar iš dalies mokamas
maitinimas, lyginamasis svoris (ţr. 1 lentelę).
Data

Bendras švietimo įstaigų mokinių ir
vaikų skaičius

2009 m. rugsėjo 5717
1 d.
2010 m. rugsėjo 5439
1 d.
2011 m. rugsėjo 5081
1 d.
Šaltinis – Švietimo ir socialinės paramos skyriai.

Iš jų, mokinių ir vaikų, turinčių teisę į
atitinkamas
maitinimo
lengvatas
(nemokamas mokinių maitinimas)
3241

Lyginamasis
svoris, proc.

3199

59

3071

60

57

Mažėjantis bendras mokinių ir vaikų skaičius ir didėjantis nemokamai maitinamų asmenų
lyginamasis svoris gali pareikalauti vis didėjančių savivaldybės biudžeto išlaidų, kompensuojant
maisto gamybos sąnaudas. Todėl, mūsų nuomone, svarbu ieškoti įstaigų teikiamų maitinimo
paslaugų efektyvumo didinimo galimybių, neatmetant ir maitinimo kainos peržiūrėjimo.
Maisto produktų įsigijimui skirtų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas
Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, savivaldybės švietimo įstaigos yra
perkančiosios organizacijos, kurios prekių, paslaugų ir darbų pirkimams privalo taikyti Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatas. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, supaprastinti pirkimai
atliekami pagal perkančiosios organizacijos pasitvirtintas taisykles (toliau – taisyklės).
Audituotų įstaigų vadovų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose Supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklėse, galiojusiose, atsakingiems įstaigų darbuotojams vykdant maisto produktų viešojo
pirkimo procedūras, numatyti atvejai ir tam tikros sąlygos, į kurias atsiţvelgiant turėjo būti parenkami
supaprastintų pirkimų būdai, priimami sprendimai dėl tiekėjų apklausos formos ir reikalingo apklausti
tiekėjų skaičius ar pan.
Audituojant Kelmės miesto švietimo įstaigas, nustatyta, kad nesivadovaujant LR
viešųjų pirkimų įstatymo11 9 str. 1 ir 4 d., Numatomo viešo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos12 30
p., Įstaigos, atlikdamos pirkimus, neskaičiavo numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertės (nebuvo
apskaičiuota numatomo pirkimo vertė). Nesivadovaujant LR viešųjų pirkimų įstatymo13 18 str. 6 d. 2, 3
11

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos Lietuvos respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. 1S-26
(2008-09-04 įsakymo Nr. 1S-82 redakcija).
13
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
12

p., pirkimo sutartyse nenurodė vienos iš svarbiausių pirkimo sutarties sąlygų - perkamų prekių, kiekio,
kainos. Su tiekėju sudarytose sutartyje nurodė sankcijas tik Įstaigai (pvz., vėluojant atsiskaityti su
tiekėju, numatyti 0,04 proc. dydţio delspinigiai), t. y. neuţtikrino kad būtų laikomasi lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripaţinimo ir proporcingumo principų.
Kai kurie maisto produktai Įstaigoje perkami preliminarių sutarčių pagrindu. Preliminariosios
sutarties esmė14 – įtvirtinti šalių įsipareigojimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Sudarius
preliminariąją sutartį, šalims atsiranda prievolė per joje nustatytą laiką sudaryti kitą sutartį. Pirkimas
galimas tik sudarius pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Įstaigų sudarytose preliminariose pirkimopardavimo sutartyse nėra preliminariosioms sutartims būdingų nuostatų, t. y., nėra sutarta dėl konkrečių
prekių, kiekio ir kainos. Nustatyta, kad pagal preliminariąsias sutartis perkamos prekės, kurių įsigijimui
jau buvo įvykdytos apklausos ir su tiekėjais buvo sudarytos sutartys.
Įstaigos rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudţetiniais metais viešųjų pirkimų
planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi, nedelsdama, CVP IS
skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, nurodo įstaigos pavadinimą, adresą,
kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu
įmanoma), numatomą pirkimo pradţią, pirkimo būdą ir ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.
Audituoti subjektai, kuriuose nustatyti viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės
aktų nuostatų nesilaikymo atvejai, sudarydami maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis, nesiekė
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto pirkimų tikslo – racionaliai naudoti tam
skirtas lėšas. Netaikant arba netinkamai taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, maisto produktų pirkimopardavimo sutartys galėjo būti sudarytos su tiekėjais, parduodančiais maisto produktus ne mažiausia
kaina ar ne ekonomiškai palankiausiomis sąlygomis, kas galėjo neigiamai veikti įstaigų maitinimo
paslaugų teikimo veiklos rezultatyvumą.

IŠVADO
RE
IŠVADOS

KOMENDACIJOS
Kelmės rajono savivaldybėje nepatvirtinta kainų už savivaldybės biudžetinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų - teikiamas atlygintinas maitinimo paslaugas
nustatymo tvarka ar metodika, numatanti kainų apskaičiavimo, jų peržiūrėjimo bei keitimo
procedūras, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas15.
Teikiant maitinimo paslaugas Kelmės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo
ugdymo mokyklose, šių įstaigų darbuotojams taikoma lengvatinė (nepadengianti maisto paruošimo
išlaidų) maitinimo kaina. Dėl šios priežasties savivaldybės biudžeto lėšų dalis naudojama,
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LR civilinis kodeksas (V.ţ., 2000, 74-2262, su vėlesniais pakeitimais), 6.165 str.
Ten pat.

pažeidžiant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas,
įpareigojančias savivaldybės biudžeto lėšas naudoti įstatymams įgyvendinti.
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, nesilaikant Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymo16 nuostatų, nepatvirtintos procedūros, reglamentuojančios
nemokamo maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio (vienai dienai vienam mokiniui)
nustatymą ir/ar keitimą. Mažėjantis bendras mokinių ir vaikų skaičius ir didėjantis nemokamai
maitinamų asmenų lyginamasis svoris gali pareikalauti vis didėjančių savivaldybės biudžeto išlaidų,
kompensuojant maisto gamybos sąnaudas. Todėl, mūsų nuomone, svarbu ieškoti įstaigų teikiamų
maitinimo paslaugų efektyvumo didinimo galimybių, neatmetant ir maitinimo kainos peržiūrėjimo.
Subjektai, kuriuose nustatyti viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų nesilaikymo atvejai, sudarydami maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis, nesiekė
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto pirkimų tikslo – racionaliai naudoti tam
skirtas lėšas. Netaikant arba netinkamai taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, maisto produktų pirkimopardavimo sutartys galėjo būti sudarytos su tiekėjais, parduodančiais maisto produktus ne mažiausia
kaina ar ne ekonomiškai palankiausiomis sąlygomis, kas galėjo neigiamai veikti įstaigų maitinimo
paslaugų teikimo veiklos rezultatyvumą.
Neatitinkantys teisės aktų nuostatų ar nepakankamai apgalvoti audituotų švietimo įstaigų
sprendimai sudaryti atitinkamas maisto produktų sutartis galėjo neigiamai veikti šių įstaigų
vykdomos maitinimo paslaugų teikimo veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą.

REKOMENDACIJOS

1. Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti Maitinimo organizavimo Kelmės rajono
savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą.
2. Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti procedūras, reglamentuojančias kainų uţ
savivaldybės švietimo įstaigų teikiamas atlygintinas maitinimo paslaugas nustatymą ir keitimą, kurios
uţtikrintų periodinę maitinimo kainų perţiūrą ir teisėtą savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimą.
3. Uţtikrinti, kad savivaldybės biudţeto lėšomis nebūtų finansuojamos savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojų maitinimui skirtų patiekalų gamybos (paruošimo) išlaidos.
4. Sukurti procedūras, įtvirtinančias nemokamo mokinių maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų
dydţių nustatymo, perţiūrėjimo ir keitimo pagrindus.
5. Kartu su švietimo įstaigomis ieškoti vidinių rezervų maitinimo paslaugų teikimo veiklos
efektyvumui ir rezultatyvumui didinti.
6. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra pakankamos kvalifikacijos darbuotojų, galinčių
parengti viešųjų pirkimų dokumentus pagal teisės aktų reikalavimus, todėl rekomenduojame
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LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (Ţin., 2002, Nr. 123-5540).

Savivaldybės administracijos direktoriui svarstyti galimybę organizuoti centralizuotus prekių ir
paslaugų pirkimus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos 1 priede.
Apie priimtų priemonių įvykdymą prašome iki 2012 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kontrolės ir audito
tarnybą, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus.
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3
Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės
Maitinimo Kelmės rajono savivaldybės ugdymo administracija, Švietimo,
įstaigose tvarkos aprašą.
kultūros ir sporto skyrius.

2

Parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti
procedūras,
reglamentuojančias
kainų
uţ
savivaldybės švietimo įstaigų teikiamas atlygintinas
maitinimo paslaugas nustatymą ir keitimą, kurios
uţtikrintų periodinę maitinimo kainų perţiūrą ir
teisėtą savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimą.
Uţtikrinti, kad savivaldybės biudţeto lėšomis
nebūtų finansuojamos savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojų maitinimui skirtų patiekalų gamybos
(paruošimo) išlaidos.
Sukurti procedūras, įtvirtinančias nemokamo
mokinių maitinimo produktams įsigyti skiriamų
lėšų dydţių nustatymo, perţiūrėjimo ir keitimo
pagrindus.
Kartu su švietimo įstaigomis ieškoti vidinių rezervų
maitinimo paslaugų teikimo veiklos efektyvumui ir
rezultatyvumui didinti.
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4
Bus
parengtas
maitinimo
Kelmės rajono savivaldybės
ugdymo įstaigose
tvarkos
aprašas.
Bus
parengta
tvarka,
reglamentuojanti kainų uţ
savivaldybės švietimo įstaigų
teikiamas
atlygintinas
maitinimo paslaugas nustatymą
ir keitimą.
Bus paruošta tvarka.

5
2012-09-01

Kelmės rajono savivaldybės
administracija, Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.

Bus parengta tvarka.

2012-09-01

Kelmės rajono savivaldybės
administracija, Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.

Švietimo įstaigų vadovai bus
įpareigoti tobulinti maitinimo
paslaugos teikimą.

2012-09-01

Bus svarstoma

2012-09-01

Kelmės rajono savivaldybės
administracija, Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.

Kelmės rajono savivaldybės
administracija, Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.

Svarstyti galimybę organizuoti centralizuotus Kelmės rajono savivaldybės
prekių ir paslaugų pirkimus rajono ikimokyklinio administracija, Švietimo,

2012-09-01

2012-09-01

ugdymo įstaigoms.
*pildo audituojamas subjektas

kultūros ir sporto skyrius.

