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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŢVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRO
VEIKLOS AUDITO ATASKAITA
2011 m. vasario 15 d. Nr. K1-2
Jurbarkas
ĮŢANGA
Vadovaujantis 2011 m. sausio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus
įsakymu Nr. KT1-3 Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė
Dalija Rakauskienė atliko ribotos apimties veiklos auditą.
Audito subjektas — Jurbarko rajono VšĮ Erţvilko pirminės sveikatos prieţiūros
centras (toliau – VšĮ Erţvilko PSPC), kodas 158326471, buveinė: Piliakalnio g 2., Erţvilko mstl.
VšĮ Erţvilko PSPC nuo 1998-11-18 vadovauja vyriausiasis gydytojas Steponas
Česlovas Strodomskis. Buhalterės pareigas eina Raimonda Eizienė nuo 2010-02-05.
Įstaigos įstatai patvirtinti 2001 m. geguţės 3 d. Jurbarko rajono tarybos sprendimu Nr.
178 (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.T2-329 redakcija).
Juridinių asmenų registre įstatai įregistruoti 2007 m. gruodţio 12 d.
Audito tikslai:
— įvertinti mokos fondo naudojimo ekonomiškumą;
— įvertinti šildymo, kitų išlaidų panaudojimo pagrįstumą;
— įvertinti kreditorinio įsiskolinimo teisėtumą;
— nustatyti turto apskaitos teisingumą.
Vertinimo kriterijai:
— apskaitos teisingumas ir atitikimas teisės aktų reikalavimams;
— pagrindinių išlaidų panaudojimo vertinimas.
Audituojamas laikotarpis — 2010 metai.

AUDITO PROCESAS
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais.
Audito įrodymams gauti taikėme tikrinimo (rašytinių dokumentų nagrinėjimo),
dokumentų vertinimo ir apklausos (pokalbiai su darbuotojais) procedūras.
Audito metu duomenis rinkome iš VšĮ Erţvilko PSPC.
Atliekant auditą, laikiausi prielaidos, kad visi auditui pateikti dokumentai yra išsamūs
ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
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Ši ataskaita (tiek kiek audituota turto apskaita) bus sudėtinė savivaldybės patikėjimo
teise valdomo valstybės ir savivaldybės turto 2010 m. statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 audito
dalis.
Auditas pradėtas 2011-01-28, baigtas 2011-02-15.
Objekto veiklos aplinka
VšĮ Erţvilko PSPC yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto
ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos prieţiūros paslaugas pagal sutartis su
uţsakovais — Klaipėdos teritorine ligonių kasa.
Veiklos tikslai ir uţdaviniai apspręsti įstaigos įstatuose.
Įstaigos tikslas – pacientų sveikatos interesų tenkinimas, sergamumo ir mirtingumo
maţinimas, kokybiškų paslaugų teikimas.
Pagrindinės Centro veiklos rūšys:
— organizuoti ir teikti asmens sveikatos prieţiūros paslaugas, kurias teikti teisę
suteikia Centro asmens sveikatos prieţiūros licencija;
— vykdyti visuomenės sveikatos prieţiūros programas sveikatos stiprinimo, sveikatos
mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų uţsakovais;
— išnuomoti nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės ar kita teise;
— vykdyti veiklą, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas,
organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus.
Įstaigos veiklą organizuoja ir valdo administracija. Administracijai vadovauja
vyriausiasis gydytojas, kuris į darbą priimamas viešo konkurso tvarka neterminuotam laikotarpiui.
VšĮ Erţvilko PSPC savo veiklos nekoordinuoja strateginiais nei metiniais planais.
2010 m. įstaigos pajamos — 234,2 tūkst. Lt, sąnaudos — 244,373 tūkst. Lt, finansinis
veiklos rezultatas — 10,173 tūkst. Lt nuostolis. Įstaigos neigiamą finansinį rezultatą įtakojo
prisirašiusiųjų asmenų skaičiaus maţėjimas (2010 m. sausio mėn. — 1098, gruodţio mėn. — 1066),
maţa paslaugų balo vertė (2010 m. sausio mėn. — 0,81 Lt, nuo liepos mėn. — 0,89 Lt),
nepakankamai vykdomos skatinamosios paslaugos (pradėtos vykdyti liepos mėn.), padidėjusios
kuro kainos (sausio mėn. malkų pirkta uţ 104,6 Lt/m3, gruodţio mėn. — 128 Lt/m3).

AUDITO REZULTATAI
Darbo uţmokesčio fondas.
2010 m. darbuotojų darbo uţmokestis su socialinio draudimo įmokomis sudarė 76,5
proc, visų sąnaudų.
Darbo uţmokestis fondas — 141950 Lt, kas sudarė 66,3 proc. nuo gautų privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšų. Viršijant darbo uţmokesčio fondą 2,3 proc. (arba 3265 Lt) paţeistas
2010-03-25 Tarybos sprendimas Nr. T2-44, kuriuo patvirtintas VšĮ Erţvilko PSPC darbo
uţmokesčio normatyvas 64 proc. nuo gautų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
Centre per metus išmokėta 3338,39 Lt priedų. Vyr. gydytojo 2008-12-28 įsakymu Nr.
ĮV-20 patvirtintoje papildomo apmokėjimo uţ darbą tvarkos 7 p. nurodyta, kad ,,darbuotojų priedų,
priemokų ir vienkartinių išmokų dydis priklauso nuo turimos darbo uţmokesčio ekonomijos―.
Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. vyriausiojo gydytojo įsakymu visiems darbuotojams 10
proc. sumaţinti atlyginimai. Kadangi metinis darbo uţmokesčio fondas viršija Tarybos patvirtintą
normatyvą, atlyginimų maţinimą reikėjo spręsti anksčiau.
Centre dirba 12 darbuotojų, kurie uţima 9 etatus.
Vadovaujantis Darbo kodekso (2002-06-04 Nr. IX-926) 97 str. 2 p. išvardintomis
sąlygomis ir 2005-03-10 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl valstybės
ir savivaldybių sveikatos prieţiūros biudţetinių įstaigų bei valstybės ir savivaldybės įmonių,
uţsiimančių farmacijos veikla, specialistų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės
ar savivaldybės institucijoje bei valstybės ir savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės
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arba svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su
vieno teise kontroliuoti kitą, pareigybių patvirtinimo― nurodytas pareigybes, Erţvilko PSPC
vyriausiojo gydytojo ţmona Laima Strodomskienė negalėjo eiti vyr. gydytojo pavaduotojos slaugai
pareigų.
2011 m. vyr. gydytojo pavaduotojos slaugai pareigos pervardintos į bendruomenės
slaugytojos (2011 m. sausio 2 d. vyr.gydytojo įsakymas Nr.ĮV-3).
Šildymo ir kitos išlaidos.
2010 m. šildymo išlaidos sudarė 7,5 proc. visų išlaidų (arba 18404 Lt). Šildomos
patalpos 374,33 kv.m.
Patalpų šildymo išlaidose net 83,9 proc. sudaro malkų kaina.
2010 m. kitos išlaidos sudarė 7,5 proc. visų išlaidų (arba 18335 Lt). Kitoms išlaidoms
lėšos naudotos nepakankamai ekonomiškai, nes:
1. 1752 Lt patirtos išlaidos naujos buhalterinės apskaitos programos diegimui,
aptarnavimui ir mokymui, tačiau faktiškai programa nenaudojama;
2. nepakankamai dėmesio skirta atsiskaitant uţ malkas su miškų urėdija, nes uţ
nesavalaikį atsiskaitymą pagal pasirašytą sutartį Miškų urėdijai sumokėta 481,37 Lt delspinigių;
3. 2010 m. nevykdytas nei vienas elektroninis pirkimas, kaip to reikalauja Viešųjų
pirkimų įstatymo 15 str., kuriame nurodyta, kad kiekvienais kalendoriniais metais viešieji pirkimai,
atliekami CVP IS priemonėmis, sudarytų ne maţiau kaip 50 proc. perkančiosios organizacijos
viešųjų pirkimų vertės. Pagal VšĮ Erţvilko PSPC supaprastintos viešųjų pirkimų taisykles,
apklausos būdu atliekamų pirkimų neprivaloma skelbti skelbimo, tuo paţeidţiamas skaidrumas, nes
perkančioji organizacija renkasi ką kviesti. Taisyklėse taip pat nėra aiškiai išskirta, kada galima
apklausti 1 tiekėją, o kada privaloma apklausti ne maţiau kaip 3 ir pan. Pasitvirtintų taisyklių 26 p.
labai subjektyvus, nes neaišku kada bus „pakankama―. Tuo pačiu pasitvirtintų taisyklių 26 p.
neaišku ar visada pakankamą kiekį tiekėjų kvietė pateikti pasiūlymus.
VšĮ Erţvilko PSPC supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklių 15 p. prekių ir paslaugų
vertė numatyta be pridėtinės vertės mokesčio. Kadangi VšĮ Erţvilko PSPC nėra pridėtinės vertė
mokesčio mokėtoja, viešųjų pirkimų taisyklėse prekių ir paslaugų vertė turėtų būti su pridėtinės
vertės mokesčiu. Centras nesudaro ir nepateikia Viešųjų pirkimų tarnybai reikalaujamos metinės
viešųjų pirkimų ataskaitos.
Kreditorinis įsiskolinimas.
2010-12-31 centro kreditorinis įsiskolinimas buvo 8079,29 Lt, iš jų seniausia skola
(nuo 2010 m. balandţio mėn.) VšĮ Jurbarko PSPC – 800 Lt, didţiausia VšĮ Jurbarko ligoninei —
1871,93 Lt.
Centro debitorinis įsiskolinimas — 20585,8 Lt, tame tarpe Klaipėdos TLK – 19142,92
Lt.
Nepakankamai teisingas ir pilnas paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų vykdymas,
kurių rezultatas yra maţiausia pirkimo kaina, turi didelę įtaką kreditoriniam įsiskolinimui ir
neigiamiems finansiniams rezultatams.
Turto apskaita.
2010-12-31 centras turėjo ilgalaikio turto uţ 171632,42 Lt ir trumpalaikio uţ 365 Lt.
Metų pabaigai sukaupta atsargų: kuro (malkų) uţ 12581 Lt (120,27 m3), degalų (benzino) uţ 58,59
Lt (14,42 l), dujų uţ 97,75 Lt (42,22 l).
VšĮ Erţvilko PSPC įstatuose nėra numatyta turto nurašymo tvarka ir ši funkcija
nepriskirta valdymo organų kompetencijai;
2011 m. vasario 11 d. vyr. gydytojo įsakymu patvirtinta turto nurašymo įstaigoje
tvarka.
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IŠVADOS
1. Metinio veiklos plano 2010 m. įstaiga neturėjo. Veikla vykdoma neplaningai:
nesukurta vidaus kontrolės sistema, nevykdoma finansinės veiklos analizė ir nepakankamai ieškoma
alternatyvių priemonių veiklos tikslams pasiekti.
2. Naudojant lėšas darbo uţmokesčiui, paţeistas 2010-03-25 Tarybos sprendimas Nr.
T2-44, kuriuo patvirtintas VšĮ Erţvilko PSPC darbo uţmokesčio normatyvas (64 proc. nuo gautų
privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų).
3. Supaprastintų pirkimų taisyklės nepatalpintos CVP IS (supaprastintų viešųjų
pirkimų informacinė sistema). Nevykdomas viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2d. reikalavimas —
supaprastintus pirkimus atlikti pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo jų patvirtinimo reikia paskelbti šio įstatymo 86 str. nustatyta tvarka CVP IS, tuo sudarant
galimybes kitiems tiekėjams susipaţinti su šiomis taisyklėmis.

REKOMENDACIJOS
1. Veiklą vykdyti planingai, nuolat atlikti finansinės veiklos analizę, savalaikiai ieškoti
alternatyvių priemonių veiklos tikslams pasiekti.
2. Naudojant lėšas darbo uţmokesčiui, vadovautis Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos patvirtintu normatyvu.
3. Viešuosius pirkimus vykdyti nepaţeidţiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų
įstatymo (Ţin., 2008, Nr. 81-3179).
4. Sukurti vidaus kontrolės sistemą.

Savivaldybės kontrolierė

Vida Rekešienė

Kontrolės ir audito tarnybos
vyriausioji specialistė

Dalija Rakauskienė

Susipaţino:
VšĮ Erţvilko PSPC vyriausiasis
gydytojas
VšĮ Erţvilko PSPC buhalterė

Steponas Česlovas Strodomskis
Raimonda Eizienė

