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ĮŽANGA 
 

Vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos planą ir 

Savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2012 m. rugsėjo 21 d. pavedimą Nr. 1-23 vyr. 

specialistė N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono Ilgakiemio mokyklos – darželio 2012 m. metinės 

atskaitomybės (biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinio) vertinimą, 

nuomonės dėl jų pareiškimą. 

Audituojamas subjektas – Kauno rajono Ilgakiemio mokykla – darželis (toliau – mokykla 

–darželis). Adresas: Pajiesio g. 3, Ilgakiemio km., Garliavos apylinkių seniūnija, LT – 53288, 

Kauno rajonas. Mokyklos kodas: 300586491. 

Audituojamas objektas – Mokyklos – darželio 2012 m. metinė atskaitomybė. 

Audituojamos įstaigos vadovas – audituojamu laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 23 d. 

mokyklai – darželiui vadovauja direktorė Aušra Gužauskienė. 

Audito tikslas – nustatyti, ar mokyklos – darželio 2012 m. finansinėse ataskaitose 

pateikiama išsami, teisinga, tikra ir tiksli informacija ir ar jos sudarytos remiantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

Audituojamas laikotarpis – 2012 m.  

Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė apie finansines ir kitas ataskaitas, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito 

išvadoje. 

Galimybė atlikti auditą: galimybės naudotis ekspertais ir konsultantais nėra. 

Audito metu buvo atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

* apklausos; 

* palyginamoji analizė;  

* pokalbiai; 

* dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra. 

Šių procedūrų rezultatai pateikti atskiruose ataskaitos skyriuose. 

Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi 

prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi. 

Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo 

pavadinimu, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą 

tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

centralizuota buhalterija) ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. Mokykla yra biudžetinė įstaiga. Registravimo 

pažymėjimas. Kodas 300586491. 

Mokykla įsteigta 1918 m. balandžio 15 d. 1981 m. spalio 17 d. įsteigtas Pajiesio lopšelis-

darželis. 1992 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas į Ilgakiemio darželį. 2006 m. liepos mėn. 28 d. 

reorganizuotas į Ilgakiemio mokyklą-darželį. 

Mokyklos nuostatai atitinka mokyklos veiklą reglamentuojančius įstatymus (nuostatai 

patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-60). Nuostatai 

įregistruoti Juridinių asmenų registre. 2012 m. vasario 21 d. Kodas 300586491. 

SBĮ Ilgakiemio mokyklos – darželio savininkė – Kauno rajono savivaldybė. Savininko teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. 

Mokyklos švietimo veiklos rūšys: Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, 

kodas 85.20; kitos švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; kitas, niekur nepriskirtas švietimas, 

kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: kitų 

maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20. 

Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašai patvirtinti 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ĮS-1527. 

Patvirtinta 4,35 etatai iš mokinio krepšelio lėšų ir 12,85 etato iš aplinkos lėšų, iš viso 17,25 etato. 

Mokykloje 2012-09-01 dirbo 3 auklėtojos, 2 auklėtojos padėjėjos, meninio ugdymo 

pedagogas 0,25 etato, logopedas 0,5 etato, administracijos: direktorius 1 etatas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 0,25 etato, ūkvedys 0,5 etato, sekretorius, archyvaras 0,5 etato, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas 0,5 etato, iš viso 17,2 etato darbuotojų, 0,05 etato liko neišnaudota. 

Mokykloje 2011-2012 m. m. rugsėjo pirmąją mokėsi 87 mokiniai: 46 pradinės mokyklos 

mokiniai ir 41 darželio ir priešmokyklinės grupės mokiniai. 2012-2013 m. m. rugsėjo pirmąją 

mokėsi 85 mokiniai: 45 pradinės mokyklos mokiniai ir 40 darželio ir priešmokyklinės grupės 

mokiniai. Palyginti su ankstesnių mokslo metų pradžia mokinių skaičius sumažėjo 1 mokiniu ir 1 
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ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės vaiku. 2012-2013 m. m. pradžioje 

sukomplektuota 4 klasių komplektai pradinių klasių mokinių ir 2 grupės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų. 

 Mokyklos darželio plotas, tenkantis vidutiniškai vienam mokiniui mokykloje yra apie 21 

proc. didesnis negu vidutiniškai Kauno rajone. Plotas, tenkantis vidutiniškai vienam mokiniui 

mokykloje 12,26 kv. m., plotas, tenkantis vidutiniškai vienam mokiniui Kauno rajone 10,24 kv. m. 

t. y. 2,02 kv. m. didesnis negu Kauno rajone. 

Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal 

įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. Mokyklos lėšos: 

valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; pajamos už teikiamas paslaugas; 

fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos 

lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

Audituojamu laikotarpiu mokykla vykdė dvi programas: švietimo ir specialiąją. Švietimo 

programai parengtos dvi sąmatos:  

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 329,4 tūkst. Lt, gauta 

– 329,4 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 329,4 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 411,6 tūkst. Lt, gauta – 328,9 

tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 327,5 tūkst. Lt; 

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 32,8 tūkst. Lt, gauta ir panaudota 21,2 

tūkst. Lt. 

Be to, kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta ir panaudota 1,1 tūkst. Lt. 

Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles1 už biudžetinės 

įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą atsako biudžetinės įstaigos vadovas. 

Auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Valstybės kontrolieriaus 

patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais2. 

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, 

kad mes netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. 

Pagal sudarytą audito programą atlikome savarankiškas audito procedūras ilgalaikio turto ir 

darbo užmokesčio srityse. 

                                                 
1 Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-140 4p. 
2 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2004-01-20 įsakymu Nr. V-12 patvirtinti Valstybinio audito 
reikalavimai. 
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Mokykloje ištyrėme vidaus kontrolės aplinką, vidaus kontrolę ir vidaus kontrolės procedūrų 

veikimą. Įvertinome vidaus kontrolę. Audito metu vertinome Mokyklos 2012 m. finansinės 

atskaitomybės duomenis: Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2012-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2), 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2012-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 4). 

Auditą atlikome remdamiesi mokyklos ir Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

pateiktais dokumentais. Už mokyklos ūkinę finansinę veiklą audituojamu laikotarpiu bei finansinės 

atskaitomybės teisingumą ir parengimą laiku atsakinga direktorė Aušra Gužauskienė.  

Mokykloje per paskutinius 5 metus patikrinimas nebuvo atliktas. 

Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus Centralizuota buhalterija. 2011 m. vasario 15 d. sudaryta buhalterinės apskaitos 

tvarkymo sutartis Nr. S-196 su Kauno rajono savivaldybės administracija. 

 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

Pastebėjimai 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d sprendimu Nr. TS-47 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tvirtinimo“ mokyklai buvo patvirtinta 736,7 tūkst. Lt 

biudžeto asignavimų, iš jų skirta programoms finansuoti: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 410,2 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 323,5 tūkst. Lt, 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. TS-243 „Dėl 

Kauno Rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tikslinimo“ buvo patikslintas mokyklos asignavimų 

planas metams 749,6 tūkst. Lt: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 411,6 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 323,5 tūkst. Lt,  

Išlaidos pagal spec. programas (pajamos už teikiamas paslaugas – už patalpų nuomą) – 14,5 

tūkst. Lt. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. TS-338 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tikslinimo“ buvo patikslintas mokyklos asignavimų 

planas metams 754,9 tūkst. Lt: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 411,6 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 323,5 tūkst. Lt,  

Išlaidos pagal spec. programas (pajamos už teikiamas paslaugas – už patalpų nuomą) – 19,8 

tūkst. Lt. 
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Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. TS-401 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tikslinimo“ buvo patikslintas mokyklos 

asignavimų planas metams 760,8 tūkst. Lt: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 411,6 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 329,4 tūkst. Lt,  

Išlaidos pagal spec. programas (pajamos už teikiamas paslaugas – už patalpų nuomą) – 19,8 

tūkst. Lt. 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. TS-439 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tikslinimo“ buvo patikslintas mokyklos 

asignavimų planas metams 773,8 tūkst. Lt: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 411,6 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 329,4 tūkst. Lt,  

Išlaidos pagal spec. programas (pajamos už teikiamas paslaugas – už patalpų nuomą) – 32,8 

tūkst. Lt, 

Kreditiniam įsiskolinimui padengti – 1,1 tūkst. Lt. 

 

1. Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

 

Mokyklai 2012 m. iš viso įskaitant pakeitimus buvo patvirtinta 774,9 tūkst. Lt asignavimų, 

iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos 411,6 tūkst. Lt, moksleivių krepšelio lėšos – 329,4 tūkst. Lt, 

kreditinis įsiskolinimas už 2011 m. 1,1 tūkst. Lt, išlaidos pagal spec. programas (pajamos už 

teikiamas paslaugas – patalpų nuomą ir kita) – 32,8 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto asignavimų 

kasinės išlaidos už 2012 m. – 679,2 tūkst. Lt. Gauta lėšų – 680,6 tūkst. Lt. Ataskaitiniam 

laikotarpiui mokykla pagal patikslintą planą negavo 94,3 tūkst. Lt biudžeto lėšų, arba buvo 

finansuota 88 proc.  

Mokinio krepšelio lėšų pagal planą turėjo gauti 329,4 tūkst. Lt, gavo 329,4  tūkst. Lt, 

finansuota 100 proc.  

Lėšų kreditiniam įsiskolinimui padengti turėjo gauti 1,1 tūkst. Lt, gavo taip pat 1,1 tūkst. Lt.  

Spec. programų lėšų turėjo gauti 32,8 tūkst. Lt, gavo 21,2 tūkst. Lt, negavo 11,6 tūkst. Lt.  

Kreditinis įskolinimas 2012-12-31 d. – 128,8 tūkst. Lt. Didžiausią dalį sudaro nesumokėti 

mokesčiai už prekes ir paslaugas 122,0 tūkst. Lt: už komunalines paslaugas 110,8 tūkst. Lt, už 

mitybą – 8,4 tūkst. Lt, už kitas prekes – 1,4 tūkst. Lt, už ryšių paslaugas – 0,6 tūkst. Lt, už kitas 

paslaugas – 0,6 tūkst. Lt, už aprangą ir patalynę – 0,2 tūkst. Lt, darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas – 6,8 tūkst. Lt. Didžiausią dalį kreditinio įsiskolinimo 2012-12-31 sudaro įsiskolinimas 
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už komunalines paslaugas – 110,8 tūkst. Lt, kadangi Ilgakiemio mokykla – darželis apmoka UAB 

“Roalsa” už Kultūros centro pastato šildymo paslaugas. Ilgakiemio pagrindinės mokyklos katilinė 

2002 m. rugsėjo 25 d. buvo išnuomota UAB „Roalsa“ Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ilgakiemio pagrindinės mokyklos katilinės nuomos ir šilumos 

tiekimo sutartis Nr. 129. 

Už 2012 m.  
Biudžeto išlaidų sąmatos 
įvykdymo ataskaita 

Asignavimų 
planas metams 
tūkst. Lt 
(patikslintas) 

Gauti 
asignavimai 
tūkst. Lt 

Kasinės 
išlaidos 
tūkst. Lt 

Skirtumas 
tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto lėšos 411,6 328,9 327,5 -82,7 
Moksleivių krepšelio lėšos 329,4 329,4 329,4 0 
Kreditinis įsiskolinimas už 2011 
m. 

1,1 1,1 1,1 
 

0 

Išlaidos pagal spec. programas 
(pajamos už teikiamas 
paslaugas – už patalpų nuomą)  

32,8 21,2 21,2 
 

-11,6 

Iš viso: 774,9 680,6 679,2 -94,3 
 
 

Ataskaitiniam 2012-12-31 laikotarpiui mokykla turėjo gauti 411,6 tūkst. Lt biudžeto lėšų, 

gavo – 328,9 tūkst. Lt. negavo 82,7 tūkst. Lt biudžeto lėšų. Mokinio krepšelio lėšų pagal planą 

turėjo gauti 329,4 tūkst. Lt, gavo 329,4 tūkst. Lt. Lėšų kreditiniam įskolinimui padengti turėjo gauti 

1,1 tūkst. Lt, gavo taip pat 1,1 tūkst. Lt. Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos lėšos. 2012-

12-31 kreditinio įsiskolinimas nebuvo. 

Išvada Mokyklai 2012 m., įskaitant patikslinimus, buvo patvirtinta 774,9 tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto asignavimų, gauta 328,9 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 327,5 tūkst. Lt. 

Liko kreditinis įsiskolinimas 2012-12-31 128,8 tūkst. Lt. Per 2012 m. mokykla mokinio krepšelio 

lėšų pagal planą turėjo gauti 329,4 tūkst. Lt, gavo 329,4 tūkst. Lt, finansuota 100 proc., 

Savivaldybės biudžeto lėšų pagal planą turėjo gauti 411,6 tūkst. Lt, gavo 328,9 tūkst. Lt, negavo 

82,7 tūkst. Lt, arba buvo finansuota 80 proc. 

 

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

 

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. 
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3. Dėl savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais 

3.1. Dėl darbo užmokesčio lėšų panaudojimo 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-09-23 sprendimu Nr. TS-333 ir 2011-06-30 

sprendimu Nr. TS-113 patvirtintas Bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų etatinių pareigybių sąrašas ir etatų normatyvai. Etatų sąraše patvirtintas planinis 

pareigybių skaičius ir faktiškai dirbusių 2012 m. darbuotojų skaičius neviršijo Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ĮS-1527 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašų suderinimo“ patvirtinto 

nustatyto darbuotojų skaičiaus normatyvo 17,25 etato: 4,35 etato iš mokinio krepšelio lėšų ir          

12,85 etato iš aplinkos lėšų, faktiškai buvo užimta 17,2 etato, 0,05 liko neužimta virėjos padėjėjos 

etato. 

Patikrinus iš mokinio krepšelio lėšų pasirinktus pavyzdžius darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokų audito srityje, klaidų nenustatyta, nustatyti tik neatitikimai. Darbo užmokesčio 

suma pagal žiniaraštį 2012 m. 243,63 tūkst. Lt, pagal formą Nr. 2 243,3 tūkst. Lt. Tarp jų 0,33 tūkst. 

Lt skirtumas susidarė dėl to, kad darbo užmokesčio skaičiavimo programoje nėra galimybės atskirti 

darbo užmokesčio išmokų pagal lėšų šaltinius. Žiniaraštyje darbo užmokestis 0,33 tūkst. Lt skiriasi 

nuo formos Nr. 2 dėl to, kad žiniaraštyje darbo užmokestis yra su iš Valstybės gautų projektų 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ suma. Įmokos Sodrai skiriasi 0,15 tūkst. Lt dėl 

tos pačios priežasties. Pagal žiniaraštį – 75,45 tūkst. Lt, o pagal formą Nr. 2 – 75,30 tūkst. Lt. 

Išvada Etatų sąraše patvirtintas planinis pareigybių skaičius ir faktiškai dirbusių 2012 m. 

darbuotojų skaičius neviršijo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto 

nustatyto darbuotojų skaičiaus normatyvo.  

Atskiri neatitikimai, klaidos bei jų suma 0,33 tūkst. Lt ataskaitose neviršija nustatyto 

reikšmingumo lygio 3,29 tūkst. Lt. Nustatyti neatitikimai ataskaitose nėra sisteminiai. 

 

3.2. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos vertinimo 

Pažymėtina, kad metinė ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija atlikta ne visai teisingai. Į 

ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašą neteisingai įtraukta ilgalaikis nematerialus turtas 

kompiuterinė sistema AMD Sempron 2005 1 vnt. už 2177,0 Lt ir 1 metų Microsoft programinės 

įrangos licencija asmeninio kompiuterio platformai 9 vienetai už 223,02 Lt. 

Pagal inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, 9 p. reikalavimus įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako 

už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, 
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sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu 

(buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į 

buhalterinę apskaitą.3 

Metinė maisto produktų inventorizacija 2011 m. atlikta, nukrypimų nenustatyta. 2011 m. 

gruodžio 23 d. Kauno rajono Ilgakiemio mokyklos – darželio direktoriaus įsakyme Nr. V-20 „Dėl 

metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti“ nėra nurodyta, kada atlikti maisto produktų inventorizaciją. Maisto produktų 

inventorizacija atlikta 2011-11-28 – 30 dienomis, tuo tarpu įsakymas Nr. V-20 parašytas 2011 m. 

gruodžio 23 d. t. y. beveik mėnesiu vėliau. 2011-11-28 – 30 dienomis vyko maisto produktų 

gavimas ir išdavimas, tačiau tai nebuvo įforminta atskiru Inventorizavimo aprašu-sutikrinimo 

žiniaraščiu. 

Pagal šių taisyklių 14 p. inventorizacija atliekama pagal įsakyme nurodytos dienos būklę, 

todėl atliekant maisto produktų metinę inventorizaciją 2011 m. gruodžio 1 d. būklei mokyklos 

direktorės 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-20 parašytas pavėluotai t. y. beveik mėnesiu 

vėliau.4 

Pagal inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, 55 p. reikalavimus atskiri inventorizavimo aprašai sudaromi pagal 

turto buvimo vietas, per inventorizaciją gautą turtą, per inventorizaciją išduotą turtą, materialiai 

atsakingus asmenis, buhalterines sąskaitas. 

SBĮ Ilgakiemio mokyklos – darželio pinigų likučių banko sąskaitose metinė inventorizacija 

neatlikta. 

Pagal šių taisyklių 39 p. Ilgakiemio mokyklos – darželio pinigų likučiai banko sąskaitose taip 

pat turėjo būti inventorizuojami kaip ir grynieji pinigai. 

Išvada Metinė ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija atlikta nevisai teisingai. Į ilgalaikio 

materialiojo turto inventorizacijos aprašą neteisingai įtraukta ilgalaikis nematerialus turtas 

kompiuterinė sistema AMD Sempron 2005 1 vnt. už 2177,0 Lt ir 1 metų Microsoft programinės 

įrangos licencija asmeninio kompiuterio platformai 9 vienetai už 223,02 Lt. 

Metinė maisto produktų inventorizacija 2011 m. atlikta, nukrypimų nenustatyta. 2011 m. 

gruodžio 23 d. Kauno rajono Ilgakiemio mokyklos – darželio direktoriaus įsakyme Nr. V-20 „Dėl 

metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti“ nėra nurodyta, kada atlikti maisto produktų inventorizaciją. Maisto produktų 

inventorizacija atlikta 2011-11-28 – 30 dienomis, tuo tarpu įsakymas Nr. V-20 parašytas 2011 m. 

                                                 
3 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, 9 p. 
4 14 p. 
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gruodžio 23 d. t. y. beveik mėnesiu vėliau. 2011-11-28 – 30 dienomis vyko maisto produktų 

gavimas ir išdavimas, tačiau tai nebuvo įforminta atskiru Inventorizavimo aprašu-sutikrinimo 

žiniaraščiu. 

SBĮ Ilgakiemio mokyklos – darželio pinigų likučių banko sąskaitose metinė inventorizacija 

neatlikta. Pagal šių taisyklių 39 p. Ilgakiemio mokyklos – darželio pinigų likučiai banko sąskaitose 

taip pat turėjo būti inventorizuojami kaip ir grynieji pinigai. 5 

 

3.3. Dėl viešųjų pirkimų apskaitos vertinimo 

 Ilgakiemio mokykla – darželis 2012 m. neturėjo pasitvirtinusi ir viešai paskelbusi viešųjų 

pirkimų plano. 

 2009 m. balandžio 21 d. Ilgalaikė prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. EECO0801041 su 

UAB „EECO“ sudaryta neterminuotai. 2008 m. lapkričio 07 d. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis 

Nr. 5-VP su UAB „Ritėja“ sudaryta neterminuotai. 2012 m. rugsėjo 10 d. Sutartis Nr. 1209-10 su 

UAB SPORTO FĖJA sudaryta ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui t. y. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

2012 m. sausio 1 d. Sutartis Nr. 8189-12 su UAB „Tangutas“ sudaryta ir galioja 3 metus arba iki jos 

nutraukimo viena iš šalių. Rekomenduotina neterminuotas šias sutartis nutraukti. 

Pirkimų organizatorius ir komisijos nariai nėra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir 

konfidencialumo pasižadėjimus. Rekomenduotina pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir 

konfidencialumo pažymėjimus. Pirkimų taisyklių nustatyta tvarka pirkimų organizatorius neparengė 

ir neužpildė supaprastinto pirkimo pažymų. Pirkimų taisyklių nustatyta tvarka komisijos sprendimai 

nebuvo įforminami protokolais. Komisijos sprendimų protokolai užpildyti audito metu. Pirkimų 

organizatorius ar komisija atliktus pirkimus neužregistravo pirkimų žurnale, kaip tai numato 

Pirkimų taisyklės. Rekomenduotina, kad pirkimų organizatorius ar komisija atliktus pirkimus 

registruotų pirkimų žurnale. 

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

jais teisėtumą, nustatėme, kad mokykloje – darželyje buvo vykdomi viešieji pirkimai ir sudaromos 

neterminuotos sutartys. Ilgakiemio mokykla – darželis 2012 m. neturėjo pasitvirtinusi ir viešai 

paskelbusi viešųjų pirkimų plano.  

Pirkimų organizatorius ir komisijos nariai nėra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir 

konfidencialumo pasižadėjimus. Pirkimų organizatorius ir komisijos nariai nėra pasirašę 

nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Pirkimų organizatorius ar komisija 

atliktus pirkimus neužregistravo pirkimų žurnale, kaip tai numato Pirkimų taisyklės. 
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4. Dėl vidaus kontrolės sistemos vertinimo 

Administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 yra patvirtinta Kauno rajono 

savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovas, kuriame yra skyrius „Apskaitos politika“. 

Apskaita 2012 m. buvo tvarkoma pagal kiekvieną taikytiną VSAFAS reikalavimą, ir 2012-

12-31 finansinėse ataskaitose pateikta informacija patikima ir teisinga. 

Įstaiga vadovaujasi Administracijos direktoriaus patvirtintu apskaitos vadovu. 

Organizacinė valdymo struktūra patvirtinta mokyklos – darželio direktorės 2012-01-02 

įsakymu Nr. V-23 „Dėl organizacinės struktūros ir finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“. 

Įstaiga pagal nėra didelė, pagal darbuotojų skaičių maža – mokykloje 2012-09-01 dirbo 7 

mokytojos, 4 auklėtojos 3 pradinio ugdymo pedagogai, 1 meninio ugdymo vadovė, 1 logopedas, 

administracijos: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 ūkvedys, sekretorius, sveikatos 

priežiūros specialistas, iš viso 24 darbuotojai, asignavimų skirta 774,9 tūkst. Lt.  

Neoptimaliai ir neracionaliai panaudojamas mokyklos – darželio pastato plotas. Išsprendus 

šį klausimą atsirastų galimybė priimti į darželį papildomai vaikų. Dėl šios priežasties reikėtų spręsti 

darželio patalpų – miegamųjų kambarių efektyvesnio panaudojimo galimybes 

Išvada Atlikus audito procedūras nustatyta, kad mokykloje – darželyje vidaus kontrolės 

procedūros sukurtos, atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką ir kitus vidaus kontrolės 

kriterijus. Tačiau audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai vykdant viešųjų pirkimų 

procedūras ir atskiri neatitikimai, klaidos bei jų suma ataskaitose neviršija nustatyto reikšmingumo 

lygio rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose srityse veikia patikimai, todėl ji vertinama kaip 

patenkinama. 

Rekomendacijos  

Mokyklos direktoriui 

1. Užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos – mokyklos – darželio pirkimų taisyklių, 

sukurtos pirkimų apskaitos ir pirkimų planavimas būtų atliekamas griežtai prisilaikant Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatų. 

2. Užtikrinti, kad metinės inventorizacijos būtų atliekamos griežtai prisilaikant 

inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. 

nutarimu Nr. 719 reikalavimų. 

Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2013-06-28. Nesant galimybės 

                                                                                                                                                                  
5 Inventorizacijos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 39 p. 
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rekomendacijų įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant 

priežastis. 

 

Savivaldybės kontrolierė  Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 


