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SANTRAUKA 

   

Kauno rajono Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ (toliau – vadinama 

Mokykla) nuostatai patvirtinti Kauno rajono tarybos 2005-12-08 sprendimu Nr. TS-249. 

Mokyklos nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2005-12-30. Pagrindinė Mokyklos 

veiklos sritis – švietimas, pagrindinės veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Pagrindiniai 

uždaviniai – kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotus į vaikų prigimtinių galių 

plėtojimą, atsižvelgiant į bendražmogiškųjų  ir tautinių vertybių puoselėjimą, natūralią, 

individualią psichinių ir fizinių procesų raidą; sudaryto optimalias socializacijos ugdymosi 

sąlygas; užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą; skatinti 

mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis 

atsakomybės nuostatą ir gebėjimą mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. 

 Mokyklai 2012 m. įskaitant patikslinimus, buvo patvirtinta 1642,2 tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kredito įskolos dengimui 6,8 tūkst. Lt,  gauta –     

1509,1 tūkst. Lt asignavimų, arba 91,5 proc., negauta 139,9 tūkst. Lt, panaudota                 

1509,1 tūkst. Lt.   
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Audito užduotis 

Atlikti Kauno rajono Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ 2012 m. finansinį 

auditą. Auditą atliko Savivaldybės kontrolieriaus 2012-08-31 pavedimu Nr. 1-21               

vyr. patarėja Lina Stragienė (grupės vadovė) ir vyr. specialistė Olga Štuopienė. 

  Audituojamas subjektas – Kauno rajono Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“. 

Audituojamas laikotarpis – 2012 m. 

 Audituojamu laikotarpiu Kauno rajono Noreikiškių lopšeliui-darželiui „Ąžuolėlis“ 

vadovavo direktorė Sonia Makaveckienė. Įstaiga buhalterio neturi. Mokyklos buhalterinę 

apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

centralizuota buhalterija, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais pagal buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartį.  

 Audito tikslas –  nustatyti, ar Mokykla lėšas naudoja efektyviai ir pagal tikslinę jų 

paskirtį, ar 2012 m. finansinėse ataskaitose pateikiama išsami, teisinga, tikra ir tiksli 

informacija ir, ar jos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais. Ši ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai dėl 

2012 metų  Savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių, 

dalis.   

Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o 

nepriklausoma nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas bus pareiškiama 

audito išvadoje. 

 Audito metu atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

 * apklausos;   

 * palyginamoji analizė ; 

 * pokalbiai; 

 * dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra 

Audito įrodymai buvo rinkti Mokykloje  ir Kultūros, šveitimo ir sporto skyriuje.  

  Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais1. Atliekant auditą 

laikytasi prielaidos, kad  pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai

                                                 
1 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito 
reikalavimų patvirtinimo“ (su pateikimais). 
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 Audito metu vertinome 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir Biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinį2. 

1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis; 

- Metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 

          2. Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro: 

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos. 

- Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 

 Ataskaitų rinkinius Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ pateikė 2013-04-10 

raštu Nr. F18-39a. 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

 

Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ buhalterinė apskaita tvarkoma 

vadovaujantis: 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus  atskaitomybės įstatymu, kuriame 

nustatyta metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, finansinių ataskaitų rinkinio ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis, jų sudarymo reikalavimai ir atsakomybė už 

ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą. 

- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-17  įsakymu Nr. ĮS-1979 

patvirtintu Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovu. 

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą. 

 Savivaldybėje apskaitai tvarkyti taikant standartus naudojama buhalterinė programa 

LABBIS.   

Finansinių ataskaitų rinkinys  2012  m. gruodžio 31 d.   

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius atskiro sąskaitų plano įstaigoms nerengė, o 

įstaigos vadovai netvirtino. Naudojamas bendras sąskaitų planas, patvirtintas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu.  

Pagal Finansinės būklės ataskaitą 2012-12-31 Mokyklos turtas bei Finansavimo 

sumos, įsipareigojimai, grynojo turto ir mažumos dalis sudarė 1185312,31 Lt.  

                                                 
2
Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio sudėtis nustatyta 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 16, 26, 28 str. (Žin., 2007, Nr.77-3046 su pakeitimais). 
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Pagal Veiklos rezultatų ataskaitą įstaiga iš pagrindinės veiklos gavo (-924,0 Lt) 

deficitą, iš finansinės ir investicinės veiklos gavo (-146,21 Lt) deficitą. Grynasis metų 

rezultatas – (-1070,21 Lt) deficitas. 

Einamųjų metų „Perviršis ar deficitas“ duomenys turi sutapti su Veiklos rezultatų 

ataskaitos straipsnio „Grynasis perviršis ar deficitas“ 4 skilties duomenimis. Duomenys 

neatitinka – Finansinės būklės ataskaitoje nurodytas metų Grynasis deficitas  (-822,27 Lt), 

Veiklos rezultatų ataskaitoje deficitas (-1070,21 Lt ), skirtumas  (-247,94 Lt).  

 Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenimis 2012-12-31 sudaryti kiti rezervai 

247,94 Lt ir nurodytas ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas (-1070,21 Lt).    

Atkreipiame dėmesį, kad 4 VSAFAS nurodyta, kad  kiti rezervai gali būti sudaryti iš 

sukaupto perviršio. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio ar 

deficito likučių sumos, nurodytos grynojo turto pokyčių ataskaitoje, turi sutapti su šių 

straipsnių likučiais atitinkamo laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje. Grynojo turto 

pokyčių ataskaitos duomenys 2012-12-31 nesutampa su Finansinės būklės ataskaitos 

duomenimis.  

Tarnybos nuomone Didžiojoje knygoje neteisingai vedamos 3100001 ir 3100002 

sąskaitos. Didžiojoje knygoje Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines 

operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per 

ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų 

dienos būklę perkeliami į 3100001 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ debete.  

Pajamos pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas 

visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos 

pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 3100001 sąskaitą „Sukauptas 

perviršis ar deficitas“ kreditą. Gaunamas einamųjų metų perviršis ar deficitas. Todėl 

nelogiška, kad šios sąskaitos kredite būtų likutis metų pradžiai 2093,58 Lt ir metų pabaigai 

1271,31 Lt, kai pagal veiklos rezultatų ataskaitą grynasis perviršis ar deficitas 2012-12-31 

yra (-1070,21 Lt). Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas apskaitomas 3100002 

sąskaitoje. 

Manome, kad pasitaikančios klaidos yra dėl nepatikimai veikiančios apskaitos 

programos LABBIS. 

Pažymėtina, kad neįvykdytas Tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr. TS-153 Dėl 

pavedimo Administracijos direktoriui vykdyti tam tikrus Tarybos įgaliojimus, kuriuo 
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Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu3, pavedė tvirtinti 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius. 

Išvada. 

Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti 

įtakos metiniam finansinių ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Ataskaitos parengtos pagal 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.  

 

 Biudžeto vykdymo 2012  m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinys 

 Mokykla išlaikoma iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto. Mokykla vykdė dvi 

programas: švietimo ir specialiąją. Švietimo programai vykdyti parengtos dvi sąmatos: 

moksleivio krepšelio ir biudžeto lėšos aplinkai finansuoti.     

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. TS-47 ir 

patikslinimais (2012-06-28 sprendimu Nr. TS-243,  2012-09-20 sprendimu Nr. TS-338, 

2012-11-22 sprendimu Nr. TS-401, 2012-12-20 sprendimu Nr. TS-439) Mokyklai 

patvirtinta 1642,20 tūkst. Lt biudžeto asignavimų. Kauno rajono savivaldybės taryba 2012-

02-23 sprendimu Nr. TS-47 (su patikslinimais) patvirtino Kauno rajono švietimo įstaigų 

kreditinio įsiskolinimo dengimui 241,5 tūkst. Lt. Pagal atskirus asignavimų valdytojus 

sąmatas kreditinio įsiskolinimo dengimui sudarė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Kauno 

rajono Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ kreditinio įsiskolinimo dengimui skirta 6,8 

tūkst. Lt.   

Grafike pavaizduota kiek įstaigai skirta lėšų atskiroms sąmatoms vykdyti: 

 

 Mokyklos 2012 m. vykdytų programų suvestiniai duomenys (Forma N.2) pateikti      

1 lentelėje. 

                                                 
3 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 16 str. 3 dalies 25 p. 

56,2

37,2

0,4 6,2

Biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal sąmatas proc.

Moksleivio krepšelio

Biudžeto lėšos aplinkai
finansuoti

Kreditiniam įsiskolinimui
dengti

Spec. lėšos
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1 lentelė, tūkst. Lt 

Išlaidų sąmatos 
pavadinimas 

Patvirtintas 

asignavimų 

planas metams 

Patikslintas 
asignavimų 

planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Skirtumas 
(5-3) 

1 2 3 4 5 6 
Moksleivio krepšelis 617,0 614,3 614,3 614,3 - 
Biudžeto lėšos aplinkai 
finansuoti 

708,7 926,3 802,6 802,6 -123,7 

Specialioji programa - 101,6 85,4 85,4 -16,2 
Iš viso: 1325,7 1642,2 1502,3 1502,3 -139,9 
Kreditinio įsiskolinimo 
dengimas 

6,8 6,8 6,8 6,8 - 

Iš viso: 1332,5 1649,0 1509,1 1509,1 -139,9 
  

 Mokykla 2012 m. gavo – 1509,1 tūkst. Lt, arba 91,5 proc. patvirtintų asignavimų.  

Negauta biudžeto lėšų aplinkai finansuoti 123,7 tūkst. Lt ir specialiosios programos 

finansavimui 16,2 tūkst. Lt.   

 Mokykla per 2012 m. atskirais Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais  

projektinės veiklos vykdymui gavo 11602,41 Lt, iš jų 9862,05 Lt Europos Sąjungos ir  

1740,37 Lt Valstybės biudžeto lėšų.  

 Gautos projektinės lėšos panaudotos 6221,18 Lt prekėms įsigyti ir 5381,23 Lt darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. 

 Išvada 

 Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų ir neatitikimų, galinčių turėti 

įtakos metiniam biudžeto ataskaitų rinkiniui, nenustatyta. Noreikiškių lopšelio-darželio 

„Ąžuolėlis“ 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio 

rinkinio sudarymą. 

Lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas  

 Lopšelio-darželio pastato renovacija. 

 Lopšelyje-darželyje Ąžuolėlis” 2011-2012 m. laikotarpiu atlikta rekonstrukcijos  ir 

modernizavimo statybos darbų už 1812,9 tūkst. Lt. Nuolatinės viešųjų pirkimų tarnybos 

2010-06-30 posėdyje, sprendžiant klausimą dėl pirkimo būdo nustatymo, numatyta 

preliminari pirkimo vertė 1284,1 tūkst. Lt.  Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011-03-08 įsakymu Nr. ĮS-314 patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės 2011 

m. investicijų ir verslo plėtros programoje Noreikiškių lopšelio darželio ”Ąžuolėlis” 

renovavimo ir modernizavimo projektams įgyvendinti numatyta 1521,5 tūkst. Lt, iš jų 

747,8 tūkst. Lt renovavimas ir 773,7 tūkst. Lt modernizavimas. Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. TS-170 patvirtintame sąraše ”Lėšų poreikis investicinių 

projektų vykdymui” investicinio projekto ”Noreikiškių lopšelio-darželio ”Ąžuolėlis” 
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renovavimas ir modernizavimas” numatoma vertė 1765,4 tūkst. Lt, tarp jų renovavimas – 

854,5 tūkst. Lt ir modernizavimas 910,9 tūkst. Lt. Manome, kad numatoma projekto vertė 

neturėtų ženkliai skirtis įvairiuose sprendimuose ir įsakymuose.  

Vykdant viešąjį pirkimą nebuvo parengtas techninis projektas ir konkurso sąlygų 4 ir 

5 prieduose pateikti darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiai nepasirašyti, neaišku kas juos 

parengė. Audito metu Savivaldybės administracija informacijos šiuo klausimu nepateikė. 

Manome, kad siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijoje vidaus kontrolę visi parengti 

dokumentai privalo būti pasirašyti rengėjo.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracija Noreikiškių vaikų lopšelio-

darželio „Ąžuolėlis“ renovacijos ir modernizavimo darbus pirko, organizuodami net tris 

viešuosius pirkimus, nes vis atsirasdavo papildomų rangos darbų. Tarnybos nuomone, 

pagrindinė to priežastis, kad konkursas buvo vykdomas neparengus techninio projekto ir tai, 

kad konkurso sąlygų 4 ir 5 priedai (darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiai) parengti 

nekvalifikuotai.    

2011-02-23 Rangos sutartyse Nr. S-234 ir Nr. S-235, pasirašytose su pirmojo viešojo 

pirkimo laimėtoju, jungtinės veiklos partneriais UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ ir UAB 

„Dalis erdvės“, buvo numatytas darbų užbaigimo terminas 2011 m. lapkričio 30 d. Rangovas 

laiku darbų neatliko, todėl Kauno rajono savivaldybės administracija 2011-11-15 raštu Nr. 

SD-2740 (DD priedas Nr. 1) kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą, su prašymu, kad būtų 

pakeistos pirkimo sutarties sąlygos, t.y. leisti pratęsti sutartyje numatytų renovavimo ir 

modernizavimo darbų atlikimo terminą iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Viešųjų pirkimų tarnyba 

2011-11-16 raštu Nr. 4S-4230 nesutiko, kad būtų pakeistos sutarties sąlygos. Viešųjų 

pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, kad Sutarties 3.2 punkte numatyta: „Sutarties terminas gali 

būti pratęstas abipusius susitarimu, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų“. Darbai buvo ir 

toliau vykdomi, tačiau vadovaujantis Rangos sutarties 5.5.10 punktu, rangovui paskaičiuoti 

0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Iš 

viso priskaičiuota 27337,26 Lt delspinigių. Rangovas su paskaičiuotais delspinigiais 

nesutinka, todėl tarnybos nuomone ateityje su UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ turėsime 

teisminį procesą. Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno rajono savivaldybės administracija 

2012-12-31 už atliktus darbus lopšelyje-darželyje UAB „Naujoji Aleksoto statyba“  liko 

skolinga 60884,88 Lt (neįvertinus delspinigių). 

2011-02-23 rangos sutarties Nr. S-235 lokalinėje sąmatoje numatyta atlikti patalpų 

pritaikymą neįgaliesiems (Darbo kodas N1) už 15972 Lt. Kokie darbai turėjo būti atlikti 

lokalinėje sąmatoje neišdėstyta. Komisija, susidedadnti iš Aplinkos skyriaus vedėjo 

pavaduotojo, techninės priežiūros vadovo, UAB ”Naujoji Aleksoto statyba” statybos darbų 



 10

vadovo, aktu (be datos, be numerio)  nustatė, kad būtina atlikti rangos sutartyje nenumatytus 

darbus, t.y. apdailos darbus už 8992,24 Lt. Šiuos darbus nutarta apmokėti iš lėšų, numatytų 

neįgaliųjų patalpų įrengimui, kadangi Užsakovui pageidaujant, neįgaliųjų patalpos įrengtos 

tik viename korpuse. Projekto vadovas akto nevizavo. 

 Vykdant antrąjį pirkimą 2011-12-19 Susitarimo Nr. 1 Nr. S-1247 lokalinėje 

sąmatoje numatyta atlikti patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų už 24353,72 Lt. Komisija, 

susidedanti iš Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojo A. Žukausko, techninės priežiūros 

vadovo A. Račiūno, UAB ”Naujoji Aleksoto statyba” statybos darbų vadovo V. Virbuko, 

aktu (be datos, be numerio) nesant galimybės įrengti panduso neįgaliesiems pamatus, 

Užsakovui pageidaujant ir suderinus su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo 

asociacijos Kauno apskrities skyriaus atstovu, nutarė vietoje panduso įrengti keltuvą 

žmonėms su negalia. Sudaryta lokalinė sąmata darbams, kurie nebus vykdomi ir lokalinė 

sąmata naujai atliekamiems darbams. Projekto vadovas akto nevizavo. 

Tarnybos nuomone, patalpų pritaikymo neįgaliesiems pirkimas nėra visiškai 

skaidrus, kadangi vykdant pirmosios rangos sutarties darbus iš lokalinės sąmatos vietoj 

patvirtintų patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų buvo atliekami apdailos darbai. 

Lopšelio-darželio renovacijos ir modernizavimo išlaidų 2011-2012 m. laikotarpiu 

pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt:  

 

1. Projektų įgyvendinimui Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2011-03-08 įsakymu Nr. ĮS-314 patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės 2011 m. investicijų 

ir verslo plėtros programoje buvo planuojama gauti 1405,4 tūkst. Lt ES paramos lėšų. 

Audito metu nustatyta, kad gauta 1033,4 tūkst. Lt ES paramos lėšų, t.y. apie 73 proc. 

planuotų gauti lėšų. Pagal projekto „Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuolėlis“ renovacija“, projekto kodas Nr. VP-3-3.4-ŪM-04-R-21-031, finansavimo ir 

administravimo 2011-07-11 sutartį Nr. S-621 numatyta projektui įgyvendinti skirti Europos 

1033,4

85,5

319,3

250,9

60,9
62,9

ES lėšos

VB lėšos

Paskolos lėšos

Biudžeto lėšos

Kredito įskola
2012-12-31

Kiti finansavimo
šaltiniai
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Sąjungos lėšų 551,4 tūkst. Lt ir pagal projekto „Kauno rajono Noreikiškių lopšelio-darželio 

„Ąžuolėlis“ modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-015, 

finansavimo ir administravimo 2011-07-19 sutartį Nr. S-643 biudžete nustatyta didžiausia 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 730,4 tūkst. Lt. Sutartimi numatyta projekto 

vykdytojui projektui įgyvendinti skirti 620,8 tūkst. Lt ES lėšų ir Projekto vykdytojas 

(Savivaldybė) įsipareigoja skirti iki 109,5 tūkst. Lt projektui finansuoti.  

Pagal pasirašytas finansavimo sutartis Lopšelio darželio modernizacijai ir renovacijai 

iš ES fondų Savivaldybė maksimaliai galėjo gauti 1172,2 tūkst. Lt, tačiau gavo1033,4 tūkst. 

Lt. Negauta 138,8 tūkst. Lt ES paramos. Tarnybos nuomone, Savivaldybė negavo visų ES 

paramos lėšų todėl, kad skelbiant viešąjį pirkimą darbų pirkimui nebuvo parengtas techninis 

projektas, todėl projekto eigoje atsirado vis naujų, nenumatytų darbų, kuriuos teko 

finansuoti iš Paskolos ar Savivaldybės biudžeto lėšų.  

2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-08 įsakymu Nr. 

ĮS-314 įsakymu iš paskolos lėšų numatyta finansuoti projekto vykdymo darbų už 209,9 

tūkst. Lt. 2010-2012 m. laikotarpiu atskirais Tarybos sprendimais iš ilgalaikės paskolos 

Noreikiškių lopšelio-darželio rekonstrukcijai ir modernizavimo projektui numatyta skirti iš 

viso 548,0 tūkst. Lt, t.y. 2010 m. – 90,0 tūkst. Lt; 2011 m – 116,0 tūkst. Lt ir 2012 m. – 

342,0 tūkst. Lt. Projekto vykdymui panaudota 319,3 tūkst. Lt paskolos lėšų.  

3. Iš Savivaldybės biudžeto finansuoti Noreikiškių lopšelio-darželio statybų 

direktoriaus įsakymu nebuvo numatyta. Lopšelis-darželis per 2012 m. nupirko 

rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų už 188,0 tūkst. Lt, kurie buvo apmokėti iš 

Savivaldybės biudžeto.  

Atkreiptinas dėmesys, kad įstaigai 2012 m. biudžeto asignavimų  sandoriams skirta 

nebuvo. Viešieji pirkimai buvo įvykdyti 2012-04-10 – 2012-08-16 laikotarpiu. Tikslinant 

Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžetą Taryba 2012-06-28 sprendimu Nr. TS-243 

Noreikiškių lopšeliui-darželiui asignavimų sandoriams neskyrė ir Tarybos 2012-09-20 

sprendimu Nr. TS-338 įstaigai sandoriams patvirtino tik 3,5 tūkst. Lt.  

Noreikiškių lopšeliui-darželiui sandoriams atlikti papildomai patvirtinta 188,0 tūkst. 

Lt Kauno rajono savivaldybės tarybos tik 2012-11-22 sprendimu Nr. TS-401 Dėl Kauno 

rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tikslinimo, t.y. po darbų pirkimo ir atlikimo. 

 Darbų pirkimai įstaigoje buvo atlikti nesant finansavimo šaltinio. Vadovaujantis LR 

biudžeto sandaros įstatymo 7 str. – asignavimų valdytojai atsako už programų vykdymą, 

programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už 

paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų 

naudojimą. 
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Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ direktorė 2012-03-13 paaiškinimu          

Nr. D2-13 nurodė, kad santechninių prietaisų keitimo darbų renovacijos ir modernizavimo 

projektuose nebuvo numatyta. Įstaiga 2011-07-04 raštu Nr. D2-83 kreipėsi į Savivaldybės 

administracijos direktorių ir 2012-04-24 raštu Nr. D2-94 į Kultūros, švietimo ir sporto 

skyrių dėl lėšų skyrimo, kad būtų kompleksiškai užbaigti kartu su modernizavimo darbais ir 

santechninių prietaisų įrengimo bei šildymo sistemos atnaujinimo darbai. Gavus žodinį 

patikinimą, kad lėšos bus numatytos, buvo atliekami jau minėtų darbų pirkimai.  

4. Dalis projekto išlaidų 62,9 tūkst. Lt buvo apmokėta iš Savivaldybės 

administracijos specialios sąskaitos, į kurią yra pervedamos ES struktūrinę paramą gavusių 

Savivaldybės investicinių projektų dokumentacijai parengti ar įgyvendinti patirtos 

Savivaldybės biudžeto ar kitos lėšos, kurios buvo pripažintos tinkamomis finansuoti 

išlaidomis. Šios lėšos skiriamos Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programos 

įgyvendinimui Administracijos direktoriaus įsakymais.  

5. Pagal projekto „Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ 

renovacija“, projekto kodas Nr. VP-3-3.4-ŪM-04-R-21-031, finansavimo ir administravimo 

2011-07-11 sutartį Nr. S-621 numatyta projekto finansavimui iki 97,3 tūkst. Lt skirti iš Ūkio 

misterijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities ES ir bendrojo finansavimo lėšomis 

finansuojamų projektų įgyvendinimo programos. Gauta 85,5 tūkst. Lt.  

 Išvada dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. 

Įvertinę savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais teisėtumą, nustatėme, kad Mokykloje buvo vykdomi viešieji pirkimai ir atliekami 

remonto darbai nesant finansavimo šaltinio. Lopšelis darželis per 2012 m. nupirko 

rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų už 188,0 tūkst. Lt, kurie buvo apmokėti iš 

Savivaldybės biudžeto. Noreikiškių lopšeliui-darželiui sandoriams atlikti papildomai 

patvirtinta 188,0 tūkst. Lt Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-11-22 sprendimu Nr. 

TS-401 Dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tikslinimo, t.y. po darbų atlikimo.  

Darbų pirkimai įstaigoje buvo atlikti nesant finansavimo šaltinio. Mokykla nesilaikė 

LR biudžeto sandaros įstatymo 7 str. – asignavimų valdytojai atsako už programų 

vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų 

sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir 

rezultatyvų naudojimą. 

REKOMENDACIJOS  

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui: 

1. Sustiprinti vidaus kontrolę, kad asignavimų valdytojai laikytųsi finansinės 

drausmės ir neatliktų pirkimų nesant tam tikslui patvirtintų asignavimų.  



 13

2. Statybos darbų viešuosius pirkimus vykdyti tik po techninio projekto parengimo. 

3. Užtikrinti, kad visi Savivaldybės darbuotojų parengti dokumentai būtų pasirašyti 

rengėjo.  

Kultūros švietimo ir sporto skyriui: 

1. Koreguoti 3100001 ir 3100002 sąskaitų likučius Didžiojoje knygoje.  

2. Užtikrinti, kad įstaigos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis teisės 

aktais, reglamentuojančiais Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

  

Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2013-09-01. Nesant galimybės rekomendacijų 

įvykdyti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant priežastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. patarėja        Lina Stragienė 

Vyr. specialistė       Olga Štuopienė 

 


