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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO VEIKLOS
AUDITO ATASKAITA
2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. KA-20
Kelmė

I.

ĮŢANGA
Veiklos auditas atliktas pagal Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

2012 metų veiklos planą ir savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. birţelio 22 d. pavedimą Nr. TK2-7.
Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotoja Birutė Barakauskienė.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga Kelmės
rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras (toliau – centras), adresas: Vytauto Didţiojo g.
110, Lt – 86140 Kelmė. Identifikavimo kodas – 195221590.
Audituojamas laikotarpis – 2010-2012 metai.
Audito tikslas – įvertinti, ar efektyviai vykdoma švietimo veikla, ar teisėtai ir
ekonomiškai naudojamos savivaldybės biudţeto lėšos, skirtos centro veiklai vystyti, išsiaiškinti
centro veiklos organizavimą ir valdymą bei pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Privačiame sektoriuje įmonės veiklos efektyvumą rodo jos pelningumas. Kadangi šis
dėsnis valstybiniame ir savivaldybių sektoriuje negalioja, veiklos auditas yra priemonė, padedanti
atskleisti, ar savivaldybės įstaigos ir organizacijos gerai organizuoja ir vykdo savo veiklą ir atlieka
joms patikėtas funkcijas ir uţduotis. Veiklos audito metu auditorius gali numatyti tam tikrą riziką,
galinčią turėti neigiamos įtakos įstaigos ar organizacijos veiklai. Veiklos auditas leidţia nustatyti ne
tik esamas, bet ir tikėtinas problemas. Todėl tai yra labai svarbi prevencijos priemonė. Savivaldybės
kontrolierius, atlikdamas veiklos auditą, siekia padėti audituojamoms institucijoms gerinti savo
veiklą bei informuoti visuomenę, mokesčių mokėtojus apie tai, kaip naudojamos savivaldybės lėšos
ir turtas.
Vertinimo kriterijai:
-

Savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimas vykdomos programos uţdavinių
įgyvendinimui;
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-

Įstaigos veiklos rodikliai;

-

Įgyvendinamų priemonių ir skiriamo finansavimo atitiktis švietimo funkcijoms
(uţdaviniams).
Vertinant ekonomiškumą (taupumą) audito metu buvo analizuojama biudţeto

asignavimų panaudojimas išlaidų sąmatų vykdymui bei numatytiems tikslams pasiekti, ar
ekonomiškai naudojami visi įstaigos turimi ištekliai, įskaitant ir ţmogiškuosius. Kad būtų galima
teigti, kad centro veiklos procesas vyksta efektyviai, einamųjų metų veiklos rodikliai buvo lyginami
su ankstesniais laikotarpiais. Vertinant veiklos rezultatyvumą, pasiekti rezultatai buvo lyginami su
nustatytais tikslais, atsiţvelgiant į sunaudotus asignavimus šiems tikslams pasiekti. Vertinimo
kriterijai buvo panaudoti audito rezultatams ir išvadoms pagrįsti.

II.

OBJEKTO VEIKLOS APLINKA
Suaugusiųjų švietimas įvardijamas kaip švietimo sistemos dalis, apimanti asmenis,

vyresnius negu 18 metų ir nesimokančius
švietimo

nuosekliojo švietimo mokyklų sistemoje. Lietuvos

koncepcijoje1 jam buvo priskirta dvejopa paskirtis: 1) leisti asmeniui plėtoti savo

galimybes pasirinktoje profesinės veiklos srityje;2) leisti suaugusiam ţmogui dėl visuomenės
aplinkybių arba dėl individualių paskatų keisti savo veiklos kryptį, profesiją.
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 skirsniu2 švietimo sistema
skirstoma į : formalųjį švietimą, neformalųjį švietimą, savišvietą, švietimo pagalbą (profesinis
orientavimas, švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir
specialiąją pagalbą, sveikatos prieţiūrą mokykloje, konsultacinę, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo ir kitą pagalbą).
Pagrindinės švietimo įstaigos, kuriose vyksta formalusis mokymasis, yra suaugusiųjų
kursai bendro lavinimo mokyklose arba savarankiškose mokymosi įstaigose – suaugusiųjų bendro
lavinimo mokyklose. Formaliajame švietime apribojamas mokymo laikas, mokomieji dalykai, vieta,
akcentuojamas konkretus rezultatas, ţinios. Baigus formaliojo ugdymo įstaigą yra suteikiamas
oficialiai pripaţįstamas išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. Akcentuojamos dvi formalaus ir
neformalaus suaugusiųjų dalys: tiesiogiai su darbo rinkos poreikiais susijęs suaugusiųjų mokymasis
ir valstybės remiamų socialinių grupių švietimas. Pirmoji dalis-bedarbių mokymas ir dirbančiųjų
mokymasis darbdavio iniciatyva. Bedarbių mokymąsi finansuoja darbo birţos, o darbdaviai apmoka
jiems reikalingų darbininkų mokymąsi. Mokymasis gali būti formalusis ir neformalusis. Šioje
suaugusiųjų švietimo srityje valstybė skatina visų tipų valstybinių mokymo įstaigų aktyvų
1
2

Lietuvos švietimo koncepcija (1992).
2011-03-17 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
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dalyvavimą tiek ruošiant programas, tiek jas įgyvendinant. Antroji išskirtinė suaugusiųjų švietimo
dalis- valstybės remiamų socialinių grupių švietimas. Tokioms grupėms priklauso invalidai,
privalomosios karo tarnybos kariai, imigrantai, nuteisti asmenys. Švietimas gali būti formalusis ir
neformalusis. Formaliojo suaugusiųjų švietimo turinys reglamentuojamas švietimo registro
reikalavimu programoms, atskiroms disciplinoms ir jų dalims (moduliams) bei šio registro
kvalifikacinių reikalavimų. Neformaliojo švietimo turinys nereglamentuojamas.
Pagrindinės teisės normos, nustatančios savivaldybėms pareigą teikti neformaliojo
švietimo paslaugas, yra visų pirma Vietos savivaldos įstatymas3, apibrėţiantis savivaldybių
institucijas ir jų kompetenciją bei funkcijas, ir Švietimo įstatymas. Vietos savivaldos įstatymas
nustato, kad neformalusis švietimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir
įgyvendinimas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo uţdaviniai : padėti asmeniui tenkinti savišvietos
poreikius, ugdyti gebėjimus, sudaryti sąlygas įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių ţinių ir
praktinių gebėjimų. Tai asmens ir visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar
studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstybės pripaţįstamas dokumentas, patvirtinantis
išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos
įgijimą. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą gali finansuoti juo suinteresuoti juridiniai ir fiziniai
asmenys bei patys dalyviai.

Savivaldybės uţsakomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo

programos ir tiksliniai projektai finansuojami iš savivaldybės biudţeto.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigos teisę uţsiimti neformaliuoju suaugusiųjų
švietimu įgyja jas įregistravus Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registre
(AIKOS). Šiame registre Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras
įregistruotas kaip vidurinė mokykla. Bendrojo lavinimo, profesinės, aukštesniosios ir aukštosios
mokyklos teisę uţsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu įgyja jų veiklą reglamentuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius,
grupes ir pan.)4. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą paprastai nevykdo formalios mokymo įstaigos.
Jo tikslas nėra oficialaus dokumento ar konkrečių mokslinių ţinių suteikimas. Todėl Kelmės rajono
savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centrui vykdant kartu ir formalųjį ir neformalųjį ugdymą
įstaigos nuostatuose turėjo būti nustatyta valdymo struktūra, sukonkretintos kiekvieno darbuotojo
funkcijos, atsakomybė, nes neformaliajam ugdymui nėra sukurta įstatyminė bazė, kuri
reglamentuotų neformaliojo ugdymo rezultatų įvertinimo gaires, neformalaus ugdymo pedagogų
rengimą ir kita.
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1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999-12-24 įsakymas Nr. 1279 „Teisės uţsiimti neformaliuoju
suaugusiųjų švietimu įgijimo tvarka“.
4
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Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdo
ne pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatas, kurios reglamentuoja, kad rengti ir
įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali Lietuvos neformaliojo švietimo
įstaigos, taip pat bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniosios ir aukštosios mokyklos,
įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes).

III.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras yra Kelmės rajono savivaldybės
biudţetinė įstaiga. Kelmės rajono tarybos sprendimu5 buvo įsteigtas Mokytojų švietimo centras.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu6 Mokytojų švietimo centras buvo reorganizuotas į
Suaugusiųjų mokymo centrą. Mokyklos grupė pagal klasifikatorių7 - bendrojo ugdymo mokykla
(kodas 3120). Tai formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla – pradinis, pagrindinis,
vidurinis ugdymas. Mokyklos tipas pagal klasifikatorių8- vidurinė mokykla (kodas 3124). Tai
bendrojo ugdymo mokykla, galinti vykdyti vidurinio ugdymo programą ar vidurinio ir pagrindinio
ugdymo programas arba vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas. Pagrindinė paskirtis
pagal klasifikatorių9 - vidurinės mokyklos tipo suaugusiųjų mokykla (kodas 31241500), skirta
suaugusiems asmenims mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programas ar pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Kita paskirtis –
neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla (kodas
31814108), kuri pagal klasifikatorių, skirtą švietimo įstaigoms klasifikuoti pagal mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, skirta ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui tobulinti
įgytą kvalifikaciją ir įgyti papildomų kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės
mokykloje10. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą gali teikti visi švietimo tiekėjai. Neformalųjį

5

1997-10-30 Kelmės rajono tarybos sprendimas Nr. 90 „Dėl Kelmės mokytojų švietimo centro įkūrimo ir nuostatų
tvirtinimo“.
6
2002-06-21 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 579 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mokytojų
švietimo centro reorganizavimo į Suaugusiųjų mokymo centrą ir dėl suaugusiųjų klasių perkėlimo iš Kelmės
„Kraţantės“ vidurinės mokyklos į Suaugusiųjų mokymo centrą“.
7
2007-11-06 Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2147 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų grupės“
patvirtinimo pakeitimo“.
8
2008-12-04 Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-3302 „Dėl institucijų tipų klasifikatoriaus pakeitimo“
9
2011-08-31 Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1607 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“
patvirtinimo“ pakeitimo“.
10
2011-11-30 Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-2308 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“
papildymo“.
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suaugusiųjų švietimą reglamentuoja Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 11. Šio įstatymo 6
str. nurodyta, kad rengti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali bendrojo
lavinimo mokyklos, įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes ir
t.t.). Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktorės 2012 m. sausio 2 d
įsakymu Nr. V-06 patvirtinta vidaus valdymo organizacinė struktūra, kurioje nėra neformaliojo
suaugusiųjų švietimo padalinio arba grupės.
Pagal įstaigos nuostatus centre vykdomos mokymo formos – vakarinė, neakivaizdinė,
savarankiško mokymosi, nuotolinio mokymosi, modulinė, kursai seminarai, paskaitos. Centras
vykdo: suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, suaugusiųjų vidurinio ugdymo, suaugusiųjų neformalaus
švietimo programas. Centre išduodami įvairūs paţymėjimai: brandos atestatai, pagrindinio
išsilavinimo, mokymosi pasiekimų, valstybinės kalbos mokėjimo, kvalifikacijos tobulinimo,
Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo.
Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras 2010-2011 metais savo
veiklą vykdo, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės programoje „Švietimo veiklos programa“
numatytiems tikslams „Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos“. Patvirtintame Kelmės rajono
savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro 2008-2012 metų strateginiame veiklos plane12 nurodyta,
kad pagrindinės strateginės kryptys: veiklos plėtra ir prieinamumas steigiant daugiaprofilinį centrą,
profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos sukūrimas. Šiems tikslams įgyvendinti 2010
metais buvo skirta13 594,6 tūkst. Lt, iš jų: savivaldybės biudţeto lėšų - 257,3 tūkst. Lt, mokinio
krepšeliui – 307,3 tūkst. Lt, įstaigos pajamų numatyta gauti 30,0 tūkst. Lt. 2011 metais centrui buvo
skirta14 601,4 tūkst. Lt, iš jų: savivaldybės biudţeto lėšų – 268,0 tūkst. Lt, mokinio krepšeliui –
312,4 tūkst. Lt, numatyta gauti įstaigos pajamų -21,0 tūkst. Lt. 2012 m. centrui buvo skirta15 545,1
tūkst. Lt, iš jų: savivaldybės biudţeto lėšų- 281,9 tūkst. Lt, mokinio krepšeliui – 228,2 tūkst. Lt,
numatyta gauti įstaigos pajamų – 35 tūkst. Lt.
Pateiktose Darbo tvarkos taisyklėse16 Centro struktūra sugrupuota taip: administracija,
buitinės patalpos, pagalbinės patalpos, mokymo kabinetai.
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1998-06-30 Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas Nr. VIII-822
2007-12-20 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-473.
13
2010-02-20 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-13
14
2011-02-19 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-50.
15
2012-02-23 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas nr. T-23
16
2010-01-04 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-07 „Dėl vidaus
darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“
12
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Įstaigos grupė ir tipas bei pagrindinė paskirtis - nustatyti pagal klasifikatorius kaip įstaigos,
vykdančios formalųjį švietimą. Neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nesilaikant
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatų. Struktūra neapibrėžia pavaldumo ir
koordinacinių ryšių tarp atskirų įstaigos padalinių, darbuotojų informacijos kanalų ir informacijos
pobūdžio; sprendimų priėmimo pobūdžio, trukmės ir procedūrų; atsakomybės pasidalijimo ir
kontrolės pobūdžio. Organizacinė struktūra turi padėti įstaigai įgyvendinti įstaigos strategiją.

IV.

PERSONALO VALDYMAS
Įstaigoje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.17 iki 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo patvirtinta 9,5 etato,

šiuo metu įstaigoje patvirtinta 10,5 etato. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu18 patvirtintame
pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, bendrojo lavinimo (ugdymo)
mokyklos direktorius yra priskiriamas pedagoginiam darbuotojui. Vadovaujantis švietimo ir mokslo
ministro 2009 m. gruodţio 14 d. įsakymu Nr. V-2711 patvirtintu Pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašu19 , Kelmės rajono savivaldybės taryba sprendimu20 Centro direktoriui
buvo nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas - 30,0 kaip įstaigos, vykdančios formalųjį
švietimą, vadovui. Vadovui tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas, jei jiems numatytos 5
kontaktinės valandos per savaitę. Centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-29
patvirtintas bei su Švietimo skyriumi suderintas „Mokytojų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašas
2011-09-01“, kuriame nenurodytos direktoriui ir pavaduotojui kontaktinės valandos, kurios
yra minėtų asmenų tarnybinio atlyginimo sudedamoji dalis. Vadovaujantis Švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo21 6.5.5
punktu, jei vadovui nėra numatyta kontaktinių valandų, tarnybinio atlyginimo koeficientas
turėjo būti sumaţintas 2,45.
Pagal pedagoginių pareigybių klasifikatorių22 bei švietimo ir mokslo ministro įsakymu23
patvirtintus normatyvus bendrojo lavinimo mokyklose nustatyta direktoriaus pavaduotojo ugdymui
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2009-03-31 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-117 „Dėl etatų skaičiaus nustatymo rajono
ugdymo įstaigose“.
18
2003-10-09 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias
atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“
19
2009-12-14 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2711 „Dėl švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
20
2011-01-27 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-28 „Dėl Suaugusiųjų mokymo centro direktorės
Dianos Razminienės tarnybinio atlyginimo koeficiento“.
21
2011-07-18 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1315 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“.
22
2010-12-06 Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus įsakymas Nr. VI-174 „Dėl pedagoginių
pareigybių klasifikatoriaus tvirtinimo“.
23
2003-01-09 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 22 „Dėl etatų normatyvų“.

7
pareigybė. Nors Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2012 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. V-05 patvirtintas direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, tačiau
šios pareigybės tikslas ir funkcijos, nurodytos pareigybės aprašyme, - ugdymo politikos
realizavimas ruošiant ugdymo planus bei juos įgyvendinant.
Mokyklos etatų sąraše patvirtintas 1 sekretoriaus etatas, kurio tarnybinio atlyginimo
koeficientu 9,0. Pagal aukščiau nurodytus normatyvus sekretoriaus etatas gali būti patvirtintas, jei
mokykloje mokosi daugiau kaip 500 moksleivių.

Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų

mokyklos direktoriaus įsakymu24 eiti sekretoriaus pareigas 0,5 etato buvo priimta direktoriaus
dukra, o nuo 2012 m. vasario 1 d. – 1 etatu terminuotam laikotarpiui iki 2012-06-29. Vadovaujantis
DK 109 str. 2 d. neleidţiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jei darbas yra nuolatinio
pobūdţio. Siekiant vengti interesų konflikto, įstaigos direktorius, vadovaujantis Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymu25, paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, ne
vėliau kaip per 7 dienas privalėjo papildyti privačių interesų deklaraciją. Centro direktorius galimą
interesų konfliktą deklaravo audito metu. Aplinkybė, su kuria siejamas interesų konfliktas, siejama
su asmens vienokiu ar kitokiu poveikiu sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą.
Mokyklos etatų sąraše patvirtintas 1 vyriausiojo buhalterio etatas, kurio nustatytas
tarnybinio atlyginimo koeficientas 17,0. Pagal švietimo ministro įsakymu patvirtintus normatyvus
vyriausiojo buhalterio etatas tvirtinamas, kai mokinių skaičius viršija 200. Be to, kasmet mokyklos
direktoriaus įsakymais26,27, vyriausiajam buhalteriui skiriami nuo 20 iki 30 procentų priedai uţ
biudţeto sąmatų sudarymą ir projekto buhalterinę apskaitą.
Mokyklos etatų sąraše patvirtintas 1 ūkvedţio etatas, centro direktoriaus įsakymu28 jam
nustatytas 9,0 tarnybinio atlyginimo koeficientas bei skirtas 25 % priedas uţ viešųjų pirkimų
organizavimą, autorinių sutarčių sudarymą bei transporto paslaugų dokumentų tvarkymą. Be to,
ūkvedţiui nustatytos tokios funkcijos, kaip sutarčių sudarymas, sekretoriaus, vairuotojo ir valytojo
darbų kontrolė, tarnybinio automobilio techninės būklės prieţiūra bei techninis aptarnavimas.
Vyriausybės nutarimu29 patvirtintų taisyklių 22 punkte nurodyta, kad uţ tarnybinių automobilių
techninę prieţiūrą atsakingas automobilio vairuotojas). Paţymėtina, kad pagal savivaldybės

24

2012-01-16 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. P-02 „Dėl Kristinos
Razminaitės priėmimo į darbą“
25
1997-07-02 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas Nr. VIII-371.
26
2010-09-02 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-41 „Dėl tarnybinių
koeficientų ir priedų skyrimo“
27
2012-01-02 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V- .. „Dėl tarnybinių
koeficientų ir priedų skyrimo“
28
2012-01-02 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktorės įsakymu Nr. V... „Dėl tarnybinių
koeficientų ir priedų nustatymo“.
29
2009-05-27 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 543 „Pavyzdinės tarnybinių lengvųjų automobilių
naudojimo biudţetinėse įstaigose taisyklės“.
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tarybos30 sprendimu patvirtintą direktoriaus pareigybės aprašymą viena iš direktoriaus pagrindinių
funkcijų – autorinių sutarčių sudarymas. Audito metu nustatyta, kad dalį viešųjų pirkimų –
kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų- vykdo centro metodininkai, kuriems pareigybės
aprašymuose ši funkcija nenumatyta, priedai nėra skiriami. Paţeidţiant Viešųjų pirkimų taisyklių31
9.1 p. metodininkė R. Bivainienė pirkimų organizatore nebuvo paskirta.
Informacinių technologijų specialisto etatas įsteigtas suaugusiųjų, centro mokinių ir
mokytojų duomenų tvarkymui administruoti, suaugusiųjų ugdymo tęstinumui ir kokybės
uţtikrinimui naudojant MOODLE programą (nuotolinio mokymosi programa). Pagrindinės IT
specialisto funkcijos, numatytos pareigybės aprašyme: priţiūrėti MOODLE, AIKOS, KELTO, GIS
sistemų veiklą, administruoti serverio ir kitos programinės įrangos darbą. Tačiau Centras
nesinaudoja nuotolinio mokymosi programa, mokinių ir mokytojų duomenų bazes pagal pareigybės
aprašymą administruoja direktoriaus pavaduotojas.
Suaugusiųjų mokymo centre įsteigta 0,5 bibliotekininko etato, kuris skirtas bibliotekos
informacinės sistemos kūrimui ir tobulinimui (MOBIS), besimokančiųjų aprūpinimu mokomąja
medţiaga, bibliotekos fondo tvarkymui. Vadovaujantis etatų normatyvais32 visas bibliotekininko
etatas priklauso, kai mokykloje apie 250 mokinių. Audito metu nustatyta, kad biblioteka
nesinaudoja MOBIS programa, vadovėlių apskaita tvarkoma rankiniu būdu, o bibliotekininkui
kasmet skiriami nuo 15 iki 35 % priedai uţ vadovėlių uţsakymą ir tvarkymą. Atkreiptinas dėmesys,
kad tame pačiame pastate randasi ir „Kraţantės“ mokyklos biblioteka, kurioje dirba bibliotekininkas
ir skaityklos darbuotoja.
Kelmės rajono tarybos sprendimu33 bei Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų
mokymo centro direktoriaus įsakymu34 buvo įsteigtas vairuotojo etatas ir priimtas vairuotojas į
darbą nustatant tarnybinio atlyginimo koeficientą 10,0 bei skiriant 35 % priedą (nuo 2012-01-01
nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas 9,0). Vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo35 52 p. tarnybinių atlyginimų
koeficientas nustatytas nuo 6,56 iki 6,6. Tik aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems
atsakingus darbus, tarnybinio atlyginimo koeficientas gali būti nustatytas iki 8,8 bazinės mėnesinės

30

2004-06-11 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-178 „Dėl Suaugusiųjų mokymo centro
direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“
31
2012-02-28 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-21 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“
32
2003-01-09 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 22 „Dėl etatų normatyvų“.
33
2011-08-30 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-219 „Dėl vairuotojo etato steigimo Kelmės rajono
suaugusiųjų mokymo centre“.
34
2011-08-31 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. P-13 „Dėl Algimanto
Ţimkaus priėmimo į darbą“.
35
2011-07-18 Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1315 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas:
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algos dydţio. Centro direktorius vairuotojui nepagrįstai nustatė per didelį tarnybinio atlyginimo
koeficientą.
Suaugusiųjų mokymo centre įsteigti 2 metodinko etatai. Metodinis darbas centre
paskirstytas suformuojant dviems darbuotojams

po 0,5 etato ir vienam darbuotojui -1 etatą.

Metodininkų pareigybių tikslas- pedagogų kvalifikacijos sistemos tobulinimas, projektų rengimas
bei vykdymas. Nors visiems trims darbuotojams direktoriaus įsakymu36 nustatytas vienodas -19,2
tarnybinio atlyginimo koeficientas, tačiau reikalavimai šioms pareigybėms nustatyti skirtingi:
dviems nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, trečiajam-aukštesnįjį arba
aukštąjį universitetinį išsilavinimą. DK37167 straipsnis nustato pailgintas iki 58 k.d. trukmės
kasmetines atostogas tiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine
įtampa bei profesine rizika. Vyriausybė 2003-07-18 nutarimu Nr. 941 patvirtino darbuotojų,
turinčių teisę į tokias pailgintas atostogas, kategorijų sąrašą ir jame nustatė konkrečią pailgintų
atostogų trukmę kiekvienai kategorijai. Švietimo ir mokslo ministerija 2003-010-09 įsakymu Nr.
ĮSAK-1407 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtino sąrašą pedagoginių darbuotojų, turinčių teisę į
56 k.d. trukmės kasmetines atostogas. Pedagogo kvalifikaciją turinčiu laikomas38 asmuo, įgijęs
aukštąjį, aukštesnįjį išsilavinimą ir turintis diplomą, kuriame įrašyta , kad yra įgijęs atitinkamo
dalyko mokytojo, auklėtojo ar dėstytojo kvalifikaciją, arba asmuo, turintis iki 1995 m. įsigytą
aukštesnįjį išsilavinimą ir turintis 8 metų pedagoginio darbo staţą. Direktoriaus įsakymu
metodininkui nustatyta neteisinga kasmetinių atostogų trukmė, nes metodininkas neturi
pedagoginės kvalifikacijos bei negali turėti pedagoginio darbuotojo statuso. Be to, vadovaujantis
Vyriausybės nutarimu39 specialistams, baigusiems neuniversitetinį išsilavinimą, turėtų būti
nustatytas bazinės mėnesinės algos dydţio koeficientas nuo 6,56 iki 10,5. Pastebėta, kad
metodininkui, kurio viena iš funkcijų yra programų ir projektų kūrimas, uţ kvalifikacijos
tobulinimo programos parengimą pagal autorinę sutartį 2011 m. rugsėjo 29 d. buvo sumokėta 530
Lt.
Įstaigos etatų sąraše nėra patvirtintos kasininko pareigybės. Kasininko darbą atlieka
metodininkas, kuriam uţ darbą pagal direktoriaus įsakymą40 mokamas 50 Lt priedas. Kasos darbas
organizuotas

36

2011-09-01 Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-23 „Dėl tarnybinių
koeficientų ir priedų nustatymo“.
37
2002-06-04 Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, patvirtintas įstatymu Nr. IX-926.
38
2005-03-29 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ĮSAK-506 „Kvalifikacinių reikalavimų
mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio,
vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašas“.
39
1993-07-08 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 511 „Dėl biudţetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.
40
2011-09-01 Kelmės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-23
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paţeidţiant Vyriausybės nutarimo41 20 p., nes kasos patalpos neįrengtos pagal nurodytas
rekomendacijas42.
Įstaiga iš dalies nesivadovauja švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, kuriuose nustatyti tarnybinių atlyginimų
koeficientai. Bendrojo lavinimo mokykų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai turėtų būti
sumažinti, jei vadovui nenumatytos 5 kontaktinės valandos. Įstaigai nustatytas etatų skaičius
nėra optimalus, neišnaudotos visos galimybės taupiam biudžeto lėšų naudojimui. Įstaigos
vadovas, kaip asignavimų valdytojas, turi užtikrinti, kad biudžeto lėšos priedams ir priemokoms
turi būti naudojamos laikantis teisės aktų, nes priedai mokami ilgiau kaip metus, didinant
tarnybinių atlyginimų koeficientus nenustatomos papildomos funkcijos.

V.

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Suaugusiųjų mokymo centre šalia formalaus ugdymo - pagrindinės veiklos- organizuotas
neformalus suaugusiųjų švietimas ( kuris leidţia dalį lėšų uţsidirbti pačiai įstaigai ). Neformalusis
suaugusiųjų švietimas apima visas į valstybės švietimo registrą neįtrauktas švietimo rūšis: bendrąjį
lavinimąsi, pomėgių ugdymą, bendrą savišvietą, kvalifikacijos tobulinimą. Suaugusiųjų mokymo
centre didţioji dalis neformalaus ugdymo skiriama pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimas pagal Lietuvos švietimo koncepciją skirstomas į formalųjį ir neformalųjį.
Formaliojo kvalifikacinio tobulinimosi formos yra šios: dėstomojo dalyko ir jo metodikos,
pedagogikos, psichologijos, humanitarinių ir socialinių disciplinų kursai, tikslinės staţuotės. Iš
valstybės biudţeto finansuojamos tik Kultūros ir švietimo ministerijos patvirtintos
kvalifikacinio tobulinimosi programos.
Neformalusis pedagogų kvalifikacinis tobulinimasis- tai savanoriška pedagogo
saviugda, kurią skatina švietimo įstaigos, ir valstybė remia tiek, kiek kursų turinys atitinka
kiekvienos mokyklos interesus. Per 2011 metus buvo organizuotos 59 kvalifikacijos tobulinimo
programos, iš jų 3 prilygintos akredituotoms. Nors tai turėtų būti savanoriška pedagogų saviugda,
tačiau Suaugusiųjų mokymo centras pagal savivaldybės tarybos sprendimu43 patvirtintu tvarkos
aprašu su kai kuriais kvalifikacinių renginių organizatoriais sudaro autorines arba paslaugų sutartis.
Per 2011 metus uţ seminarų vedimą buvo išmokėta 21622,06 Lt. Pagal Autorių teisių ir gretutinių
41

2000-02-17 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
42
2001-02-05 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 49 „Dėl biudţetinių įstaigų kasų patalpų
įrengimo rekomendacijų patvirtinimo“.
43
2007-02-14 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-37 „Dėl kvalifikacijos tobulinimo programos
teikimo ir kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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teisių įstatymo44 39 straipsnio 3 dalį sutartys dėl mokymo, konsultavimo ar kitokių paslaugų
teikimo nelaikomos autorinėmis.
Mokytojų metodinė veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės direktoriaus
įsakymu45 patvirtintais metodinės veiklos organizavimo nuostatais bei mokytojų metodinių būrelių
pirmininkų veiklos apmokėjimo tvarka46. Metodinis būrelis – mokytojų grupė, vykdanti ugdymo
turinio ir metodikos naujovių bei geros patirties sklaidą. Pagal metodinės veiklos nuostatus būrelių
pagrindinis finansavimo šaltinis – būrelių narių mokestis. Tačiau Suaugusiųjų mokymo centro
direktorius su kiekvienu metodinio būrelio pirmininku sudaro autorinę sutartį atlikti mokomojo
dalyko rajono metodinio

būrelio metodinės veiklos organizavimą ir vydymą ir įsipareigoja

apmokėti iš savivaldybės biudţeto lėšų. Per 2011 m. spalio mėnesį 22 mokytojams- metodinių
būrelių pirmininkams pagal autorines sutartis priskaičiuota 8052 Lt. Perţiūrėjus autorines sutartis
nustatyta, kad šiose sutartyse nenurodytas konkretus objektas, pavadinimas, nenustatyti
reikalavimai,o metodinių būrelių pirmininkai savo veikla kūrinių nesukūrė, todėl metodinių būrelių
veiklos organizavimas ir vykdymas nėra laikoma autorių teisių objetais47. Šiems objektams negali
būti sudaromos autorinės sutartys. Metodinės veiklos organizavimas ir vykdymas - tai paslaugos,
dėl kurių atlikimo turėjo būti sudaryta paslaugų sutartis.
Įstaigoje autorinės sutartys sudaromos nesilaikant autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
nuostatų. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo 39
straipsnio 3 dalis apibrėžia, kad sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymo, konsultavimo,
organizacinių ir techninių paslaugų ar kitokių paslaugų teikimo nelaikomos autorinėmis.

VI.

TRANSPORTAS
Audito metu atlikus tarnybinio transporto panaudojimo analizę per laikotarpį nuo 2011-

09-01 iki 2012-07-09 nustatyta, kad Centro balanse esantis transportas iš esmės naudojamas kitų
biudţetinių įstaigų poreikiams, kurios Centrui atlygina išlaidas pagal pateiktas sąskaitas. Per minėtą
laikotarpį automobiliu buvo nuvaţiuota 25949 km. Centre kelionės lapai pildomi neišsamiai,
44

1999-05-18 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. VIII-1185
2007-04-16 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-347 „Dėl Kelmės rajono
ugdymo įstaigų metodinės veiklos organizavimo nuostatų patvirtinimo“.
46
2007-12-20 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-477 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mokytojų
metodinių būrelių pirmininkų veiklos apmokėjimo tvarkos parašo patvirtinimo“.
47
1995-05-18 Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. VIII-1185.
45
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neaiškiai, nenurodant vaţiavimo tikslo, automobilio naudotojo. Tik apie 5396 km. buvo nuvaţiuota
teikiant paslaugas Suaugusiųjų mokymo centrui. Įstaigoje naudojant tarnybinį transportą
nesilaikoma Automobilių naudojimo biudţetinėse įstaigose taisyklių48: nenustatytas ridos limitas,
nuolatinė laikymo vieta. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu49
patvirtintoje tvarkoje numatytas nemokamas pavėţėjimo paslaugų teikimas: mokinių pavėţėjimui
į brandos egzaminus, varţybas, olimpiadas, metodinių būrelių dalyviams. Šis tvarkos aprašas
paruoštas nesivadovaujant pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudţetinėse
įstasigose taisyklėmis, nes kiekviena biudţetinė įstaiga turi paruošti ir pasitvirtinti savo įstaigos
tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles. Kitoms biudţetinėms įstaigoms transporto
paslaugos teikiamos suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi, nors derinama su
Švietimo skyriumi.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu50 patvirtintuose įstaigos

nuostatuose nėra numatytas nemokamas transporto paslaugų teikimas, o tik automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.
Įstaigoje tarnybinis transportas naudojamas neefektyviai, vidaus kontrolė silpna. Centro direktorius
neįvertino vidaus kontrolės tikslo, veiklos rizikos, vidaus kontrolės pastovumo poreikio ir nenustatė
vidaus kontrolės procedūrų, nuostatuose nenumatytas nemokamas paslaugų teikimas pedagogų
bendruomenei, transportas naudojamas ne įstaigos veiklai vykdyti.

VII . VIEŠIEJI PIRKIMAI
Centro Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių51 79 punkte yra numatyta, kad pirkimų
organizatorius, atlikęs tiekėjų apklausą, sudaro pirkimo sutartį, 125 p. numatyti atvejai, kai galima
apklausti vieną tiekėją. 2011 metais vykdant maţos vertės pirkimus Kelmės rajono savivaldybės
Suaugusiųjų mokymo centras nevykdė viešųjų pirkimų procedūrų, t.y. nebuvo pateikta maţos
vertės pirkimo apklausos paţyma vyr. buhalteriui dalyvaujant seminare „Metinių ataskaitų
seminaras“. Suaugusiųjų mokymo centre kai kuriems autoriniams kūriniams sukurti (kvalifikacijos
kėlimo kursų paskaitų, metodinių būrelių pirmininkų veiklos ataskaitų) pagal autorines sutartis
nebuvo taikyti Viešųjų pirkimų įstatyme numatyti pirkimo būdai, direktoriaus įsakymu nepaskirti
48

2009-05-27 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 543 „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių
naudojimo biudţetinėse įstaigose patvirtinimo“
49
2011-11-04 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-973 „Kelmės rajono ugdymo
įstaigų pedagoginės bendruomenės nemokamo pavėţėjimo autobusu organizavimo tvarkos aprašas.
50
2012-03-22 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų
mokymo centro nuostatų patvirtinimo“.
51
2012-02-28 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-21 „Dėl
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.
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pirkimų organizatoriai. Paţymėtina, kad autorinis atlyginimas mokamas autoriui uţ sutartyje
nurodyto kūrinio sukūrimą ir autorių turtinių teisių perdavimą ar suteikimą į jį kitai šaliai, kaip
numatyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme 52. Kadangi autorinių teisių
perdavimai nebuvo fiksuojami, galima daryti išvadą, kad autoriniai atlyginimai buvo numatyti kaip
skatinimo priemonė uţ atliktus darbus. Nors vedamas maţos vertės pirkimų registracijos ţurnalas,
tačiau registruojami ne įvykę viešieji pirkimai, o suregistruotos gautos sąskaitos (VŠĮ Šiaulių
regiono atliekų tvarkymo centro, savivaldybės administracijos, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų
mokymo centro).
Suaugusiųjų mokymo centras, pirkdamas autorinius kūrinius ir sudarydamas autorines sutartis,
ne visais atvejais taikė Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas pirkimo procedūras.

VII.

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMAS.

Mokytojų tarifikacijos sąrašas 2011-2012 m. metams patvirtintas Centro direktoriaus ir
suderintas su steigėju - Švietimo skyriaus vedėju. Iš viso 2011 m. 18 mokytojų tarifikacijos bendras
savaitinių valandų skaičius sudarė 189,45 val. Mokytojams tarifinis atlygis nustatytas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 53 patvirtintais tarifinių atlygių
koeficientais pagal kvalifikacinę kategoriją. Be to, mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos
uţ kitus įvairius darbus: mokinių darbų tikrinimą, vadovavimą klasei, pasiruošimą pamokoms,
darbų planavimą, metodinę veiklą, projektų rengimą. Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centro
direktorius įsakymu54 nustatė mokytojams papildomas valandas :
 R. Barauskienei nustatytos 1,89 papildomos valandos per savaitę uţ brandos egzaminų ir
mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, nors pagal mokinio krepšelio
lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką55

6 % skirtų mokinio krepšelio lėšų turi būti

naudojama įvairioms mokymo reikmėms tenkinti, iš jų ir brandos egzaminų organizavimui ir
vertinimui. Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymu56
minėtai mokytojai buvo priskaičiuota 98 Lt darbo uţmokesčio.
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1999-05-08 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. VIII-1185, 39 str.
2011-07-18 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1315 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“.
54
2011-09-01 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. 07-VM „Dėl
papildomų valandų mokytojams nustatymo“.
55
2001-06-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos patvirtinimo“.
56
2011-11-14 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-39 „Dėl gautų lėšų
uţ brandos egzaminų vykdymą ir vertinimą pervedimo pedagogams“.
53
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 Bibliotekininkui nustatytas 9,6 tarnybinio atlyginimo koeficientas, nors vadovaujantis
kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 57 2 priedu bibliotekų
specialistams su aukštesniuoju išsilavinimu nustatytas 5,1-8,1 tarnybinio atlyginimo koeficientas.
Iš mokinio krepšelio mokama uţ darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems
pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu, sąraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu58, tačiau Kelmės rajono savivaldybės
Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymu59 buvo skirti priedai uţ papildomą darbą iš
mokinio krepšelio lėšų spalio, lapkričio, gruodţio mėnesiais nenurodant konkrečių papildomų
darbų. Neteisėtai išmokėta 3200 Lt darbo uţmokesčio, nuo kurio buvo apskaičiuotos

991,36 Lt

socialinio draudimo įmokos.
Pagal Metodiką60 mokinio krepšelio lėšos ateinantiems biudţetiniams metams
apskaičiuojamos pagal mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d.

2011-2012 mokslo metų

pradţioje buvo 81 mokinys, per metus Suaugusiųjų mokymo centre mokinių skaičius sumaţėjo 17,
tačiau mokinio krepšelio lėšos pagal tarybos sprendimu61 patvirtintą tvarką perskaičiuojamos tik
rugsėjo 1 d., t.y. įstaiga naudojasi mokinio krepšelio lėšomis praktiškai neturėdama mokinių.
Auditoriaus nuomone, mokiniams migruojant iš vienos mokyklos į kitą būtina mokinių krepšelio
lėšas perskaičiuoti, ypač tuo atveju, kai mokiniai iškritę iš bendrojo lavinimo sistemos.
Suaugusiųjų mokymo centras dalį mokinio krepšelio lėšų panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį.

VIII.

PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS
Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymu62

patvirtintame tvarkos apraše nėra atskirta priedo ir priemokos mokėjimo sąvoka. Vadovaujantis
nutarimo63 5 punktu priedai mokami uţ aukštą kvalifikaciją, svarbių ir sudėtingų darbų vykdymą, o
priemokos – uţ laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų vykdymą. Be to,

57

1999-06-30 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos“.
58
2003-10-09 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ĮSAK -1407 „Dėl pareigybių, kurias
atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“.
59
2010-10-01 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-45
60
2001-06-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 785 „Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodika“ (2009-12-23 nutarimo Nr. 1748 redakcija su vėlesniais pakeitimais).
61
2012-02-23 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-22 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mokinio
krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
62
2007-01-09 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-05 „SMC
darbuotojų priedų ir priemokų, vienkartinių piniginių išmokų bei materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašas“.
63
1993-07-08 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 511 „Dėl biudţetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.
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skiriant priedą ar priemoką turi būti nurodyta, uţ kokius konkrečius darbus skiriama. Direktoriaus
įsakymuose priedai skiriami darbuotojams:
nenurodant konkrečių papildomų darbų (2011-08-31 įsakymu Nr. P-13 vairuotojui skirtas 35 %
priedas nenurodant, uţ kokius papildomus darbus skiriamas priedas),
skiriami uţ darbus, kurie išvardinti darbuotojų pareigybės aprašymuose (2012-01-02 įsakymu
Nr. V -01 ūkvedţiui skirtas 25 % priedas uţ viešųjų pirkimų organizavimą, autorinių sutarčių
sudarymą bei transporto paslaugų dokumentacijos tvarkymą. Ūkvedţio pareigybės aprašyme
nustatytos pareigos –išduoti kelionės lapus, priimti uţpildytus, patikrinti ir pateikti kelionės lapus
bei kitus papildomus dokumentus vyriausiajam finansininkui.
IT specialistui 2010 metais – 15 % priedas uţ kompiuterinės įrangos prieţiūrą ir paruošimą
naudoti renginiuose, 2012 metais – 25 % - uţ kvalifikacijos tobulinimo programos kūrimą,
diegimą ir prieţiūrą. Audito metu nustatyta, kad kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių
registrą administruoja Švietimo informacinių technologijų centras, o Kelmės rajono savivaldybės
Suaugusiųjų mokymo centras turi leidimą dirbti su Kvalifikacijos programų ir renginių
duomenimis. Dalis priedų skirti uţ funkcijas, kurios yra nustatytos pareigybės aprašyme.
Be to, vadovaujantis nutarimo64 5.2 punktu priedai ir priemokos negali būti mokamos ilgiau
kaip vienerius metus, tačiau centro darbuotojams priedai ir priemokos skirti

2010-2011-2012

metais.
Suaugusiųjų mokymo centro direktorė neužtikrino, kad biudžeto lėšos priedams ir priemokoms
mokėti būtų panaudotos laikantis teisės aktų reikalavimų.

IX.

MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS SUTARTYS
Darbo įstatymai nustato dvi materialinės darbuotojų atsakomybės rūšis: ribotą ir visišką.

Su darbuotojais, kurių darbas susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu,
pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų naudotis darbuotojams darbe, gali būti
sudaroma raštu įforminama visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Sutartyje turi būti nustatyta,
uţ kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius
įsipareigojimus prisiima darbdavys, uţtikrindamas sąlygas kad ţala neatsirastų. Negalima sudaryti
visiškos materialinės atsakomybės sutarties su darbuotojais, kuriems materialinės vertybės tiesiogiai
nėra perduotos. Suaugusiųjų mokymo centre su visais darbuotojais yra sudarytos visiškos
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1993-07-08 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 511 „Dėl biudţetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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materialinės atsakomybės sutartys paţeidţiant Darbo kodekso65 256 str., nes materialinės vertybės
tiesiogiai neperduotos. Centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu66
patvirtintų Inventorizacijos taisyklių nuostatomis atliko inventorizaciją pagal materialiai atsakingus
asmenis: bibliotekininką, ūkvedį ir metodininkus, nors materialinės atsakomybės sutartys sudarytos
su visais įstaigos darbuotojais. Inventorizacijos metu inventorizuotas turto vienetas – 2800 Lt vertės
Suaugusiųjų mokymo centro patalpų projektas, kuris, vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis nėra
laikomas turto vienetu. Atlikus pastato rekonstrukciją projekto išlaidomis turėjo būti padidinta
pastato vertė. Audito metu buvo atliktas turto vertės perskaičiavimas.
Pastebėjimas. Registrų centre užregistruotas pastatas-bendrabutis. Bendrabučiui priskirtame
plote faktiškai įrengtos klasės mokymo procesui vykdyti, o tikslinė šių patalų naudojimo paskirtis
registre nurodyta –gyvenamoji.

X.

STEIGĖJO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO STRATEGINIŲ PLANŲ ANALIZĖ
Savivaldybės taryba sprendimu67 yra patvirtinusi mokyklų pertvarkos iki 2015 metų

bendrąjį planą. Plane pateikta švietimo būklės analizė, prognozės, išvardinti esamos švietimo būklės
privalumai ir trūkumai, tačiau suaugusiųjų mokymas nėra analizuojamas. Mokyklų tinklo
pertvarkos prioritetuose, uţdaviniuose ir pagrindinių rezultatų rodikliuose suaugusiųjų mokymo
perspektyvos iš esmės neatsispindi. Kelmės rajono savivaldybės mokyklų pertvarkos 2012-2015
metų plane nėra detalizuota ir aiškiai apibrėţta, kuri rajono mokykla vykdys suaugusiųjų ugdymo
programas. Neanalizuojamas klausimas, kokią veiklą vykdys Centras ateityje.
Viena iš aktualiausių suaugusiųjų mokymosi problemų – nubyrėjimas. Per 2009-2010
mokslo metus nutraukė mokymąsi 21 mokinys, per 2010-2011 metus – 17 mokinių. Vyriausybės
nutarimu68 patvirtintose Tinklo kūrimo taisyklėse nurodyta, kad vidurinės mokyklos tipo mokyklos,
kurios Mokyklų tinklo pertvarkos planuose nėra numatytos akredituoti jų vykdomų vidurinio
ugdymo programų, jų struktūra turi būti pradedama pertvarkyti. Įvertinus tai, kad bendrieji ir
specialieji mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, tinklo kūrimo kriterijai reikalauja –
turi būti sudarytos ne maţiau kaip dvi vienuoliktosios klasės. To nebus galima įgyvendinti (šiuo
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Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 įstatymas Nr. IX-926, 256 str., 3 d. (su vėlesniais pakeitimais).
2008-04-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
birţelio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
67
2012-01-27 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-5 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“.
68
2011-06-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.
66
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metu sukomplektuota viena klasė), ir nėra tikimybės, kad mokinių skaičius gali išaugti. Auditoriaus
nuomone Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras turėjo būti įtrauktas į tinklo
pertvarkos planą, sprendţiamas klausimas apie galimybę tęsti suaugusiųjų formalųjį ugdymą šiame
centre arba keisti įstaigos paskirtį, ieškoti kitų įvairesnių tinklo formavimo ir kūrimo formų.
Mokyklų pertvarkos plane neišanalizuotas suaugusiųjų švietimo poreikis, įstaigos perspektyva,
jos funkcijos.

XI.

APIBENDRINANČIOS IŠVADOS
Audito metu buvo įvertinta, ar Centro veiklos planavimas, organizavimas ir vidaus

kontrolės sistema uţtikrina, kad įstaiga tinkamai atliks savo misiją, pasieks numatytus tikslus,
įvykdys nustatytus uţdavinius, taupiai, rezultatyviai ir efektyviai naudodama finansinius ir darbo
išteklius. Veiklos audito rezultatai rodo, kad egzistuoja rizika įstaigai tinkamai neatlikti savo
misijos, nepasiekti numatytų tikslų, o finansiniai ir darbo ištekliai ne visais atvejais naudojami
taupiai, rezultatyviai ir efektyviai, nes:
1) Mokyklų pertvarkos plane neišanalizuota Centro veikla, funkcijos, ateities perspektyvos;
2) Teisiškai neįformintas suaugusiųjų neformalus ugdymas;
3) Didţioji dalis seminarų skiriami pedagoginei visuomenei, nors pagal įstaigos misiją
neformaliojo švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti
paţinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų;
4) Įstaigoje netaupiai, nerezultatyviai, neefektyviai naudojamos jai skirtos savivaldybės
biudţeto lėšos, dalis atlyginimų nustatyti nepriklausomai nuo įgytos kvalifikacijos ir profesinio
pasirengimo, dalis priedų ir priemokų skiriami uţ tiesioginių funkcijų atlikimą;
5) Kvalifikacijos kėlimo paslaugos įsigyjamos nesivadovaujant teisės aktais;
6) Tarnybinis transportas naudojamas teikti nemokamas paslaugas pedagogų bendruomenei,
kurios nėra numatytos įstaigos nuostatuose.

REKOMENDACIJOS
1. Teisiškai įforminti neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
2. Perţiūrėti ir nustatyti optimalų etatinių darbuotojų skaičių vadovaujantis etatų normatyvais.
3. Patikslinti centro struktūrą bei nuostatus.
4. Tinkamai suformuoti pareigybių funkcijas, tarifinius atlygius nustatyti vadovaujantis teisės
aktais.
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5. Spręsti klausimą dėl tarnybinio transporto perdavimo savivaldybės administracijai.
6. Švietimo skyriui išanalizuoti suaugusiųjų formaliojo ugdymo būklę, prognozes, numatyti
konkrečią suaugusiųjų mokymosi poreikių tenkinimo perspektyvą.
7. Siūlyti rajono bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos komisijai išanalizuoti galimybę
pertvarkyti Suaugusiųjų centro vykdomą formalųjį švietimą, siekiant efektyviau ir racionaliau
panaudoti patalpas, bibliotekos fondą, ţmogiškuosius išteklius.
8. Įgyvendinant principą „pinigai paskui moksleivį“, perskaičiuoti mokinio krepšelio lėšas dėl
pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus.
9. Sudarant darbo sutartis grieţtai vadovautis Darbo kodekse nurodytais reikalavimais.
10. Metodininkui darbo uţmokesčio koeficientą bei atostogų trukmę nustatyti vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais.
11. Viešųjų pirkimų procedūras vykdyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
12. Kasos darbą organizuoti pagal Kasos darbo organizavimo taisykles arba grynųjų pinigų
operacijas vykdyti per elektroninę bankininkystę.
13. Pakeisti statinio paskirtį.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos priede.
Apie priimtų priemonių vykdymą prašome iki 2012-12-31 informuoti Kontrolės ir audito
tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Birutė Barakauskienė

Susipažinau:
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Irena Sirusienė

Kelmės rajono savivaldybės
Suaugusiųjų mokymo centro direktorė

Diana Razminienė
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Audito ataskaitos priedas
Rekomend
acijos

eilės
numeris
1
1.
2.

Rekomendacija

Subjektas,
kuriam
suteikta
rekomendacij
a
2
3
Teisiškai
įforminti
neformalųjį
Suaugusiųjų
suaugusiųjų švietimą.
mokymo centras
Perţiūrėti ir nustatyti optimalų etatinių
Savivaldybės
darbuotojų skaičių, vadovaujantis etatų
administracija
normatyvais.

3.

Patikslinti Centro struktūrą, nuostatus.

4.

Tinkamai
suformuoti
pareigybių
funkcijas,
tarifinius
atlygius
nustatyti,vadovaujantis teisės aktais.
Spręsti
klausimą
dėl
tarnybinio
transporto
perdavimo
savivaldybės
administracijai.
Išanalizuoti
suaugusiųjų
formaliojo
ugdymo būklę, prognozes, numatyti
konkrečią
suaugusiųjų
mokymosi
poreikių tenkinimo perspektyvą.
Siūlyti bendrojo ugdymo mokyklų
pertvarkos
komisijai
išanalizuoti
galimybę
pertvarkyti
Suaugusiųjų
mokymo centro vykdomą formalųjį
švietimą,
siekiant
efektyviau
ir
racionaliau
panaudoti
patalpas,

5.

6.

7.

Suaugusiųjų
mokymo
centras
Suaugusiųjų
mokymo
centras
Savivaldybės
administracija
Savivaldybės
administracija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas
(data)*

4
Bus įforminta SMC nuostatuose.

5
Iki 2012-12-31

Vadovaujantis pavyzdiniais etatų
normatyvais, bus nustatytas optimalus etatinių
darbuotojų skaičius

Iki 2012-12-31

Suaugusiųjų mokymo centro struktūra ir
nuostatai bus patikslinti.

Iki 2012-12-31

Pareigybių funkcijos bus patikslintos, tarifiniai
atlygiai bus nustatyti vadovaujantis teisės
aktais.
Artimiausiame posėdyje svarstyti klausimą apie
tarnybinio transporto panaudojimą.

Iki 2012-12-31

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius atliks
Suaugusiųjų mokymo centro veiklos analizę ir
galimybes.

Iki 2012-12-31

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius su mokyklų
administracija pertvarkos komisija atliks Suaugusiųjų mokymo
centro pertvarkos galimybę.

Iki 2012-12-31

Iki 2012-12-31
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

bibliotekos
fondą,
ţmogiškuosius
išteklius.
Įgyvendinant principą “pinigai paskui
moksleivį”
perskaičiuoti
mokinio
krepšelio lėšas dėl pasikeitusio sutartinių
mokinių skaičiaus tarp mokyklų.
Sudarant
darbo
sutartis
grieţtai
vadovautis Darbo kodekse nurodytais
reikalavimais.
Viešųjų pirkimų procedūras vykdyti
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
Tarnybinio atlyginimo koeficientą bei
atostogų trukmę metodininkei nustatyti
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Kasos darbą organizuoti pagal Kasos
darbo organizavimo taisykles arba
grynųjų pinigų operacijas vykdyti per
elektroninę bankininkystę.
Pakeisti statinio paskirtį.

*pildo audituojamas subjektas

Savivaldybės
administracija
Suaugusiųjų
mokymo
centras
Suaugusiųjų
mokymo
centras
Suaugusiųjų
mokymo
centras
Suaugusiųjų
mokymo centras
Suaugusiųjų
mokymo centras,
Savivaldybės
administracija

Patikslinta mokinio krepšelio lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo metodika
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Sudarant darbo sutartis bus laikomasi DK
nuostatų.

Nuolat

Bus laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatų

Nuolat

Pagal galiojančius teisės aktus bus nustatytas
tarnybinio atlyginimo koeficientas bei atostogų
trukmė.
Bus ieškoma galimybių išspręsti kasos darbo
organizavimą.
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Statinio paskirtis bus pakeista ir įregistruota
viešajame registre.
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