KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija, tel. (8 343) 21 447, faks. (8 343) 23 894, el. p.
kontrolierius@kalvarija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288749040

Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriui

Į

2010-12-22 Nr. TK-27-(3.1-16)
2010-12-08 Nr. VI-707

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR
SPORTO CENTRO DARBO UŽMOKESČIUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO

LR Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 280 patvirtintos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš LR valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir
valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos 3 punktas
reglamentuoja, kad įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas atsižvelgiant į
darbuotojų atlyginimų ir valandinių atlygių koeficientus, darbuotojų skaičių, bazinę mėnesinę
algą, bazinį valandinį atlygį, lėšų darbuotojų priedams ir priemokoms mokėti dydžius. Metodikos
5 punktas nustato, kad įstaigos darbo užmokesčio fondą sudaro lėšos darbuotojų atlyginimams
mokėti bei lėšos darbuotojų priedams ir priemokoms mokėti.
Pažymėtina, kad savivaldybės kultūros centro darbo užmokesčio fondą sudaro tik
darbuotojų atlyginimams skirtos lėšos. Įstaigos darbuotojams jokie priedai ar priemokos nėra
mokamos ir lėšų tam nėra skirta.
Kultūros centro direktorė dėl darbo užmokesčio lėšų naudojimo paaiškino, kad
„Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, kaip juridinis asmuo, veikia nuo 2004 metų. Jis buvo
akredituotas tik 2009 m., nes Kalvarijos savivaldybės administracija nebuvo užregistravusi
kultūros centro pastatų VĮ „Registrų centras“. 2008 m. pabaigoje savivaldybės administracija
perdavė pastatus kultūros centrui, kuris 2009-02-11 pateikė prašymą Kalvarijos savivaldybės
tarybai dėl akreditavimo ir kategorijos suteikimo. 2009-08-28 savivaldybės taryba priėmė
sprendimą Nr. T-49-3 ,,dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro akreditavimo ir kategorijos
suteikimo“, kuriuo įstaiga pripažinta kultūros centru ir jai suteikta pirma kategorija. Iki šio
sprendimo priėmimo įstaigos darbuotojų atlyginimai buvo apskaičiuojami vadovaujantis LR
Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“. 2009 m. kultūros centre buvo partvirtinti
32,25 etatai. 2009-09-24 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-50-7 buvo sudaryta darbo grupė
Kalvarijos savivaldybės kultūros centro optimizavimo planui parengti. Kultūros centro direktorei
buvo pateikti siūlymai peržiūrėti ir įvertinti kultūros darbuotojų ir aplinkos darbuotojų pareigybes
(etatus). Atsižvelgiant į šiuos siūlymus buvo planuojami ir 2010 m. etatai. 2010 m. pradžioje
įstaigoje patvirtinti 30,25 etatai, kurių atlyginimams vienam mėnesiui reikalinga 32183,34 Lt
suma. Koeficientai nustatyti vadovaujantis LR kultūros ministro 1999 birželio 30 d. įsakymu Nr.
248 ,,Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“(Žin., 1999, Nr. 63-2064; 2009, Nr. 11-

429). 2010-02-26 Kalvarijos savivaldybė patvirtino savivaldybės biudžetą, kuriame kultūros
centro darbuotojų darbo užmokesčiui numatyta 311,7 tūkst. Lt. Šios sumos įstaigai neužteko, todėl
nuo 2010-04-01 kultūros centre liko 26,75 etatai (buvo sumažinti valytojų darbo krūviai pagal
valomus plotus; savo noru iš šių pareigų išėjo Sangrūdos laisvalaikio salės valytoja 0,5 etato,
Akmenynų l.s. valytoja 0,5 etato, Sangrūdos l. s. patalpų priežiūros darbininkas 0,5 etato, kultūros
centro patalpų priežiūros darbininkas 1 etatas; Kultūros centre atsisakyta diskotekos vedančiojo, iš
kultūros renginių organizatoriaus 1 etato liko 0,5 etato kultūros renginių koordinatoriaus,
atsisakyta vaikų teatro vadovo 0,5 etato, pastatyminės dalies vedėjo 0,5 etato, dailininkės 0,25
etato). Tai leido sutaupyti 2022,50 Lt per vieną mėnesį. Tokiu būdu darbo užmokesčio suma
vienam mėnesiui sumažėjo iki 30160,84 Lt. 2010 m. kovo 1 d. Kalvarijos savivaldybės kultūros
darbuotojų profesinė sąjunga visuotinio susirinkimo (protokolas Nr.2) metu buvo susitikusi su
savivaldybės meru J. Ščeponiu, mero pavaduotoju V. Šunskiu. Jame meras įpareigojo profesinės
sąjungos pirmininką V. Botyrių pateikti kultūros centro direktorei Laimai Kupstienei susirinkimo
protokolo kopiją, kaip įrodymą, kad trūkstami 50 tūkst. litų įstaigos darbuotojų atlyginimams bus
skirti. Tačiau 50 tūkst. Lt nebuvo gauta. Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, kultūros centro
direktorė ėmėsi mažinti etatus. Kultūros darbuotojai sutiko dirbti gaudami nedidelį darbo
užmokestį, eiti nemokamų atostogų. Atsižvelgus į darbo rezultatus ir darbo atsakingumą, buvo
nustatyti didesni nei buvo 2009 metais darbo apmokėjimo koeficientai Etninės kultūros
specialistei (vaduoja direktorių), pavaduotojui ūkio reikalams, kultūros renginių koordinatoriui
(atsakingas darbas), folkloro ansamblio vadovui, režisieriui, Brukų l. s., Jusevičių l.s. kultūros
darbo organizatoriams (už darbo pasiekimus), kultūros darbo organizatoriams pakelta iki
minimalaus koeficiento. Sumažinus etatus kultūros centre, nukentėjo atliekamų darbų kokybė.“
Patikrinus kultūros centro darbo užmokesčiui skirtų lėšų panaudojimą, nustatyta, kad
2010 metams buvo patvirtinta 311,7 tūkst. litų įstaigos darbo užmokesčiui mokėti. 2010 metais
įstaiga tris kartus keitė etatų skaičių, tuo pačiu patvirtindama pareigybių tarnybinių atlyginimų
koeficientus, kurie nustatyti vadovaujantis LR Kultūros ministro 1999-06-30 įsakymu Nr. 248
„dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“. 2010-01-04 kultūros centro direktorės
įsakymu Nr. V-8 buvo patvirtintos 27 pareigybės ir 30,25 etatai, kurių darbo užmokesčiui vienam
mėnesiui reikalinga 32,2 tūkst. Lt. 2010-02-26 įsakymu Nr. V-12 įstaigos direktorė patvirtino 25
pareigybes ir 26,75 etatus, kuriems vieno mėnesio darbo užmokesčio suma sumažėjo iki 30 tūkst.
Lt. Šiuo metu galioja 2010-04-01 įsakymas Nr. V-20, kuriuo paliktos tos pačios 25 pareigybės ir
26,75 etatai, tačiau pasikeitė tarnybinio atlyginimo koeficientai, ko pasekoje vieno mėnesio darbo
užmokesčio suma pakilo iki 30,1 tūkst. Lt.
Kultūros centre dirba direktorius (1 etatas), pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas), vyr.
buhalterė (1 etatas), pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas (0,5 etato), vokalinio ansamblio
vadovas (0,5 etato), choro vadovas (0,75 etato), kapelos vadovas (1 etatas), folkloro ansamblio
vadovas (1 etatas), choreografas (0,5 etato), sekretorė (1 etatas), kultūros renginių koordinatorius
(0,5 etato), etninės kultūros specialistas (1 etatas), pastatyminės dalies vedėjas (0,5 etato),
dailininkė (0,25 etato), režisierius (1 etatas), kultūros darbo organizatoriai (7 etatai), meno vadovė
(0,5 etato), garso ir šviesos operatorius (0,5 etato), vairuotojas (1 etatas), elektrikas (1 etatas),
darbininkas patalpų priežiūrai (0,75 etato), valytojos (4,5 etato). Lyginant su metų pradžia,
kultūros centre panaikintos diskotekos vedančiojo valandos, iš kultūros renginių organizatoriaus 1
etato sumažinta iki 0,5 etato kultūros renginių koordinatoriaus, atsisakyta vaikų teatro vadovo 0,5
etato, pastatyminės dalies vedėjo 0,5 etato, dailininkės 0,25 etato.
Savivaldybės tarybos 2009-08-28 sprendimu Nr. T-49-3 kultūros centrui suteikta pirma
kategorija (iš viso yra 4 kategorijos: žemiausia trečia, toliau – antra, pirma ir aukščiausia).
Įstaigos direktorei savivaldybės tarybos 2010-01-14 sprendimu Nr. T-57-4 patvirtintas
tarnybinio atlyginimo koeficientas 19 yra beveik maksimalus teisės aktų leistinas koeficientas (LR
Kultūros ministro 1999-06-30 įsakymu Nr. 248 patvirtintų apmokėjimo sąlygų V skyriuje
numatyta, kad pirmos kategorijos kultūros centro vadovo tarnybinio atlyginimo koeficiento
intervalas yra nuo 7,7 iki 19,2).

Pavaduotojui ūkio reikalams įstaigos direktorė nustatė beveik maksimalų koeficientą 14
(aukščiau minėtas teisės aktas numato intervalą nuo 6,56 iki 14,3). Vyr. buhalterei patvirtintas
koeficientas 15 taip pat yra arti maksimalaus (leistino koeficiento intervalas yra 6,4 – 16,2).
Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovui, vokalinio ansamblio vadovui, choro vadovui,
folkloro ansamblio vadovui nustatyti koeficientų dydžiai 9, kapelos vadovui – 8. Koeficientai
meno vadovams nustatyti atsižvelgiant į jų turimus išsilavinimus ir yra artimi leistinų intervalų
vidurkiui (Kultūros ministro minėto įsakymo X skyriuje reglamentuota meno vadovų tarnybinio
atlyginimo koeficiento intervalas nuo 7 iki 13,4 priklausomai nuo jų išsilavinimo, kolektyvo
dalyvių skaičiaus ir meninio lygio).
Įstaigos choreografui patvirtintas koeficientas 8 yra žemesnis nei leistinas vidurkis (meno
darbuotojui, įgijusiam aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, galima paskirti tarnybinio atlyginimo
koeficientą intervale nuo 6,7 iki 15,4). Kultūros centro sekretorei nustatytas 7,9 dydžio
koeficientas taip pat žemesnis nei vidurkis (specialistui su aukštesniuoju išsilavinimu teisės aktai
leidžia nustatyti koeficientą tarp 6,56 ir 9,6). Kultūros renginių koordinatoriui patvirtintas
koeficientas 12 viršija vidurkį (leistinas yra nuo 6,7 iki 15,4), etninės kultūros specialisto
koeficientas yra 14 taip pat viršija vidurkį (meno darbuotojui su aukštuoju išsilavinimu galima
nustatyti koeficientą nuo 6,9 iki 18,8), pastatyminės dalies vedėjas gauna atlyginimą pagal
koeficientą 8 (artimas minimaliam koeficientui), dailininkei nustatytas 8,2 koeficientas daug
žemesnis už vidurkį ir artimas minimaliam dydžiui (leistinas 6,9 – 18,8). Įstaigos režisieriui, kaip
teatro vadovui, direktorė nustačiusi koeficientą 14, kurį lemia teatro meninis lygis ir kolektyvų
dalyvių skaičius. Kultūros darbo organizatoriams, atitinkamai pagal jų išsilavinimus, direktorė
patvirtinusi skirtingus tarnybinio atlyginimo koeficientus – 7, 8, 8,4 ir 9, kurie arba nesiekia
leistino vidurkio arba yra vidurkis. Beveik minimalus koeficientas 7 nustatytas ir meno vadovei,
nors teisės aktai leidžia skirti nuo 6,56 iki 12 dydžio koeficientą. Garso ir šviesos operatoriui
patvirtintas minimalus koeficientas 6,56.
Kultūros centro vairuotojui ir elektrikui patvirtinti koeficientai 8,8. Nors leistinas
koeficientas yra nuo 6,56 iki 6,6, tačiau teisės aktuose numatyta išimtis, kad aukštos kvalifikacijos
darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį atlyginimą iki 8,8
koeficiento. Įstaigoje dirbančioms valytojoms ir darbininkui patalpų priežiūrai nustatyti minimalūs
tarnybinių atlyginimų koeficientai – 6,56.
Vienam mėnesiui kultūros centrui reikalinga 30,1 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų,
vadinasi 12 mėnesių reikalinga 361,2 tūkst. Lt. Kadangi tvirtinant savivaldybės biudžetą, kultūros
centro darbo užmokesčiui patvirtinta 311,7 tūkst. Lt, todėl tokios sumos užtenka tik 10 mėnesių
įstaigos darbuotojų atlyginimams sumokėti. Įstaigoje nustatyti ir patvirtinti tarnybinių atlyginimų
koeficientai neprieštarauja teisės aktams, vadovaujančių darbuotojų koeficientai artimi
maksimalios ribos, kitų darbuotojų – artimi vidurkiams arba minimalūs. Priedai ir priemokos
darbuotojams nėra mokami, darbo užmokesčio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis teisės
aktais.
Savivaldybės sporto centro darbo užmokesčio fondą sudaro darbuotojų atlyginimams
skirtos lėšos. Įstaigos darbuotojams jokie personaliniai priedai, priemokos ar vienkartinės
piniginės išmokos nėra mokamos ir lėšų tam nėra skirta (išskyrus treneriams skiriamus priedus ir
priemokas koeficientais, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymu Nr. V-4).
Savivaldybės sporto centro direktorius paaiškino, kad „2009-11-05 raštu Nr. S-74 dėl
2010 m. biudžeto programos sąmatos projekto pateikė savivaldybės tarybai prašymą dėl 241 tūkst.
litų įstaigos darbo užmokesčio fondui, tačiau savivaldybės tarybos 2010-02-20 sprendimu Nr. T58-20 įstaigos darbo užmokesčio fondui patvirtinta 201 tūkst. Lt suma, kaip teigiama, 10 mėnesių
laikotarpiui. Be to, sprendimu Nr. T-58-21 įstaigos direktoriui Nerijui Šidlauskui sumažintas
tarnybinio atlyginimo koeficientas nuo 25,4 iki 23. Pagal sporto centro direktoriaus patvirtintą
tarifikaciją nuo 2010-03-01 įstaigos treneriams buvo sumažintos kontaktinės valandos, tarnybinių
atlyginimų koeficientai, dėl ko metų eigoje pavyko sutaupyti apie 12 tūkst. litų darbo užmokesčio
fondo lėšų. Taip pat yra taupoma šildymo išlaidos (sporto salės oro temperatūra žiemos metu

siekia apie +5 laipsnius), ryšių išlaidos, komandiruočių išlaidos (maistpinigiai vaikams), lėšos
prekėms (neįsigyjama jokio sportinio inventoriaus). 2009 metais buvo atleisti 5 įstaigos
darbuotojai, buvo sumažinti atlyginimų koeficientai ir valandos, darbuotojai buvo išleidžiami 5
darbo dienas nemokamų atostogų, siekiant taupyti lėšas ateinančiais metais“.
Patikrinus sporto centro darbo užmokesčiui skirtų lėšų panaudojimą, nustatyta, kad 2010
metams buvo patvirtinta 201 tūkst. litų įstaigos darbo užmokesčiui mokėti. Lyginant su praėjusiais
metais, tai beveik 60 tūkst. Lt mažiau (2009 m. įstaigai reikėjo 260,1 tūkst. Lt). Planuojant sporto
centro lėšas 2010 metams, įstaiga projekte nurodė 241 tūkst. Lt poreikį darbo užmokesčiui, tačiau
reikiama suma nebuvo patvirtinta taryboje.
2009 metais įstaiga atleido 5 darbuotojus – metodininkę, valytoją ir 3 trenerius. Šiuo
metu sporto centre yra 13 pareigybių – direktorius (1 etatas), vyr. buhalterė (1 etatas), raštvedė
(0,5 etato), vairuotojas (1 etatas), valytoja (1 etatas), ūkvedys (1 etatas) ir 7 trenerių pareigybės.
Direktoriui patvirtintas tarnybinio atlyginimo koeficientas 23 yra leistino koeficientų intervalo
vidurkis (vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 1 priedu leistinas įstaigos vadovo koeficientas yra nuo
11,7 iki 34,3). Įstaigos vyr. buhalterei direktoriaus įsakymu nustatytas tarnybinio atlyginimo
koeficientas 16 viršija teisės aktais leistino koeficiento intervalo vidurkį ir yra arti maksimalaus
koeficiento (tiek pagal Kūno kultūros ir sporto departamento minėto įsakymo 3 priedą, tiek ir
pagal LR Vyriausybės 1993-07-08 nutarimą Nr. 511, leistinas vyr. buhalterei tarnybinio
atlyginimo koeficientas yra nuo 6,56 iki 18, kurio vidurkis yra 12,28). Be to, vyr. buhalterė
papildomai yra priimta į raštvedės pareigas 0,5 etato. Teisės aktai nedraudžia darbuotojui eiti
papildomas pareigas toje pačioje darbovietėje susitarus su darbdaviu ir apie tai pažymėjus
galiojančioje darbo sutartyje (sporto centro vyr. buhalterės papildomas darbas numatytas jos 200401-05 darbo sutartyje). Įstaigos direktoriaus 2007-02-28 įsakymu Nr. P-4 patvirtintas raštvedės
atlyginimo koeficientas 4. Šis įsakymas neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi įsakyme
nenurodyta kokiu teisės aktu remiantis nustatytas mėnesio atlyginimo koeficientas 4 ir taip pat
nėra aišku kokiu pagrindu nustatytas būtent toks koeficientas, kadangi, vadovaujantis tuo metu
galiojusia LR Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 1 priedo redakcija (2006-12-23 V.ž. Nr.
140-5353) bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus
2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 redakcija (2006-10-31 V.ž. Nr. 116-4432), tuo metu minimalus
tarnybinio atlyginimo koeficientas buvo 5,22. Įsakyme turi būti nustatytas teisės aktuose įtvirtintas
tarnybinio atlyginimo koeficientas 1 etatui (apie tai informuotas įstaigos vadovas ir artimiausiu
metu pašalins trūkumą bei informuos Kontrolės ir audito tarnybą).
Sporto centro vairuotojui direktoriaus įsakymu patvirtintas koeficientas 8,8. Šiuo metu
galiojančiuose teisės aktuose leistinas koeficientas yra nuo 6,56 iki 6,6, tačiau numatyta išimtis,
kad aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį
atlyginimą iki 8,8 koeficiento. Įstaigoje dirbantiems valytojai ir ūkvedžiui nustatyti minimalūs
tarnybinių atlyginimų koeficientai – 6,56.
Sporto centre patvirtintos 7 trenerių pareigybės, keturios iš jų yra treneris-metodininkas,
dvi – treneris ir viena – vyr. treneris. Treneriams-metodininkams nustatytas tarnybinio atlyginimo
koeficientas 18,09, kurį sudaro 12,94 (trenerio, įgijusio aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
koeficiento vidurkis) ir 5,15 koeficiento priedas už suteiktą kvalifikacinę kategoriją (Kūno
kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 2 priedas ir
2000-11-15 įsakymas Nr. 187, paaiškinantis, kad metodininko kategorija prilyginama
Nacionalinio sporto trenerio kategorijai dvejų metų laikotarpiui). Vienam iš trenerių-metodininkų
įstaigos direktoriaus 2010-01-04 įsakymu Nr. P-1 paskirtas 0,91 dydžio koeficiento priedas (visas
koeficientas yra 19) už treniruojamą Lietuvos bokso suaugusiųjų rinktinės sportininką
(reglamentuoja Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006-01-05
įsakymo Nr. V-4 2 priedas). Vieninteliam įstaigoje dirbančiam vyr. treneriui taip pat nustatytas
pagrindinis 12,94 tarnybinio atlyginimo koeficientas (vidurkis). Ankstesnis tarnybinio atlyginimo
koeficientas buvo 16,56 (3,62 koeficiento priedas už suteiktą Lietuvos sporto trenerio
kvalifikacinę kategoriją, kurią reglamentuoja Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio
direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 2 priedas), tačiau nuo 2010-03-01 koeficiento priedo

prie pagrindinio koeficiento neliko (direktoriaus 2010-02-26 įsakymas Nr. P-5). Dviems sporto
centro treneriams nustatyti skirtingi koeficientai, atsižvelgiant į jų turimą išsilavinimą. Vienam
nustatytas 9,71 dydžio koeficientas (vidurkis koeficiento, kurį leidžia suteikti minėtas Kūno
kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymas Nr. V-4 asmeniui,
įgijusiam aukštesnįjį išsilavinimą ar spec. vidurinį iki 1995 m.). Be to, prie pagrindinio koeficiento
treneriui nustatytas papildomas 0,69 dydžio koeficientas (visas koeficientas yra 10,4), kaip priedas
už dvi Lietuvos jaunių šaškių rinktinės kandidates (priedo dydis nurodytas Kūno kultūros ir sporto
departamento generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 2 priede). Kitą trenerio
pareigybę užima sporto centro direktorius, kuris 2009-02-02 įsakymu Nr. P-3 sau yra patvirtinęs
12,94 dydžio tarnybinio atlyginimo koeficientą (trenerio, įgijusio aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, koeficiento vidurkis). Kontrolieriaus nuomone, šiuo atveju susidaro situacija,
sudaranti prielaidas kilti rizikai, kad finansinės lėšos gali būti panaudotos neskaidriai. Minėtu
atveju sporto centro direktorius nepažeidė teisės aktų reikalavimų ir sau, kaip treneriui, nustatė
leistiną tarnybinio atlyginimo koeficientą, tačiau mano požiūriu, galimybė pasiskirti sau tarnybinio
atlyginimo koeficientą turėtų būti svarstytina įstaigos steigėjo, šiuo atveju savivaldybės taryboje,
nustatant tvarką ar kitaip sureguliuojant tokias situacijas.
Vienam mėnesiui sporto centrui reikalinga 19,8 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų. Iš čia
matyti, kad įstaiga planavo darbo užmokesčio fondą 12 mėnesių laikotarpiui (prašė 241 tūkst. Lt),
tačiau tvirtinant savivaldybės biudžetą, sporto centro darbo užmokesčio eilutėje liko 201 tūkst. Lt,
kurių užtenka tik 10 mėnesių įstaigos darbuotojų atlyginimams sumokėti. Sporto centre nustatyti ir
patvirtinti teisės aktais leistini tarnybinių atlyginimų koeficientai, artimi vidurkiams (išskyrus vyr.
buhalterės pareigybę, kuriai nustatytas koeficientas artimas maksimaliam), atskiri koeficientų
priedai paskirti vadovaujantis aukščiau minėtu Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio
direktoriaus įsakymu, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, kiti priedai ir priemokos
darbuotojams nėra mokami, darbo užmokesčio buhalterinė apskaita tvarkoma tvarkingai.
Savivaldybės tarybos 2010-12-09 sprendimu Nr. T-74-5 abiems įstaigoms papildomai
darbo užmokesčiui buvo skirta 10,6 tūkst. Lt (kultūros centrui) ir 6,8 tūkst. Lt (sporto centrui).
Įstaigos, nustatydamos darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientus, vadovavosi
galiojančiais teisės aktais, dauguma patvirtintų koeficientų dydžių atitiko leistinų koeficientų
intervalo vidurkius arba buvo artimi minimaliems dydžiams (išskyrus keletą aukščiau minėtų
pareigybių, kurioms nustatyti koeficientai, artimi maksimaliai ribai).
Su visa surinkta patikrinimo medžiaga, teisės aktais ir kita informacija galima susipažinti
Kontrolės ir audito tarnyboje darbo metu.

Savivaldybės kontrolierius

Tomas Lužanskis

