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Mes atlikome Kauno rajono Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ 2012 metų 

biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitose ir finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų ir 

savivaldybės biudžeto ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir 

jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą. 

Vadovybės atsakomybė 

Mokyklos vadovas yra atsakingas už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą 

pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, savivaldybės biudžeto ir 

valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų 

nustatytiems tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę. 

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Mokyklos finansinių ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės ir valstybės lėšų  bei turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.  

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nurodyta auditą planuoti ir 

atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės biudžeto ir valstybės lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. 

Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Mokyklos apskaitos sistemos, finansinių ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimo ir pateikimo, savivaldybės biudžeto ir valstybės 
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lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų 

nustatytiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą 

pagrindą auditoriaus nuomonei pareikšti.   

Besąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio  

Mūsų nuomone, Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ 2012 metų finansinių  ataskaitų 

rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi 

visas įvykusias ūkines operacijas ir sąskaitų likučius. 

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 

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 

Sąlyginės nuomonės dėl dėl savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas  

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 tik 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. 

Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai, 

Noreikiškių lopšelis-darželis “Ąžuolėlis” visais reikšmingais atžvilgiais 2012 metais valstybės lėšas ir 

turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams. 

Audito išvadą pateikiame kartu su audito ataskaita. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė           Vida Marta Kruopienė 

 


