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ĮŽANGA 

 
Finansinis auditas atliktas Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. birželio 29 d. 

pavedimu Nr. 1-21. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono Garliavos J. Lukšos gimnazija (toliau tekste 

gimnazija), identifikavimo kodas – 191074837, adresas: S. Lozoraičio g.13, Garliava, Kauno 

rajonas. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė 

įstaiga.  Steigėjas – Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.  

Audituotu laikotarpiu gimnazijai vadovavo direktorius Vidmantas Vitkauskas. Apskaitą iki 

2011-12-31 tvarkė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuotos buhalterijos vyr. specialistė 

Rita Kukliauskaitė, nuo 2012 m. vyr. specialistė Lina Andriuškevičienė.  

Auditą atliko vyr. specialistės Olga Štuopienė ir Lina Stragienė 

Audito tikslas: pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl metinių ataskaitų tikrumo ir 

teisingumo, įvertinti turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Ši ataskaita yra 

sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai, dėl metinės Savivaldybės biudžeto 

įvykdymo ataskaitos ir ataskaitos apie Savivaldybės turtą, 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 APIMTIS IR METODAI  

Audito metu vertinome gimnazijos 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir Biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinį1 

 
 
 
                                                 
1
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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Audituojamu laikotarpiu gimnazija vykdė dvi programas: švietimo ir specialiąją. Švietimo 

programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 3075,2 tūkst. Lt, gauta 

–3075,2 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 3075,2 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 526,8 tūkst. Lt, gauta – 475,7 

tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 475,7 tūkst. Lt.  

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 0,6 tūkst. Lt, gauta ir panaudota               

0,2 tūkst. Lt.  

Be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta ir panaudota 12,7 tūkst. Lt.   

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2.  

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 % ) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. 

Pagal sudarytą audito programą atlikome savarankiškas audito procedūras ilgalaikio turto,  

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų apskaitos srityje.  

Auditą atlikome žinant gimnazijos direktoriui V. Vitkauskui, kuris yra atsakingas už 

audituojamo laikotarpio gimnazijos veiklą ir ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą ir paskelbimą 

laiku. 

 
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS  

 
Gimnazijos pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto asignavimai. 

Gimnazijos 2011 m. vykdytų programų suvestiniai duomenys pateikti 1 lentelėje (biudžeto 

išlaidų sąmatos įvykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitų duomenys). 

1 lentelė, tūkst.Lt 

Išlaidų pavadinimas 
pagal atliekamas 
funkcijas 

2011-01-27 
Nr. TS-1 
Patvirtintas 
asignavimų 
planas 
metams 

2011-09-29 
Nr. TS-213 
Patikslintas 
asignavimų 
planas 
metams 

2011-12-22 
Nr. TS-366 
Patikslintas 
asignavimų 
planas 
metams 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Skirtumas 
(stulp.5-4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Mokinio krepšelis 3114,0 3111,0 3075,2 3075,2 3075,2 - 

Aplinka 518,3 526,8 526,8 475,7 475,7 - 51,1 

Spec. programa 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 -0,4 

Iš viso 3632,9 3638,4 3602,6 3551,1 3551,1 -51,5 

 

                                                 
2 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ 
(su pakeitimais).  
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Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. TS-1 gimnazijai patvirtinta 

3632,9 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta 12,7 

tūkst. Lt. Įskaitant vėlesnius patikslinimus - 3602,6 tūkst. Lt, iš jų 50,7 tūkst. Lt sandoriams dėl 

materialiojo ir nematerialiojo turto. 

Gimnazija gavo 98,6 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 51,5 tūkst. Lt planuotų lėšų. 

2011-12-31 gautina suma iš Savivaldybės biudžeto (kreditinis įsiskolinimas) 37,1 tūkst. Lt. 

Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos planuotos lėšos 3075,2 tūkst. Lt.  

 

2011 m. kasinių išlaidų struktūra

0,0%

86,6 %

13,4%

moksleivio krepšelis

mokyklos aplinka

spec. programa

    

% 

 
 

   

 Mokinio krepšelio lėšos sudaro didžiausią asignavimų dalį – 86,6 %, gimnazijos aplinkai  

tenka 13,4 %, lėšų, specialioji programa sudaro 0,0 %. 

 Turto apskaita, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-366 patvirtinus 

patikslintą biudžetą, Gimnazijai sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 2011 m. skirta 

50,7 tūkst. Lt. Pagal Gimnazijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011-12-31 ataskaitą (Forma 

Nr. 2-sav.) sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto gauta ir panaudota – 46,5 tūkst. Lt. 

Be to Gimnazija įsigijo ilgalaikio turto už 3691,8 Lt iš paramos (2 proc.) lėšų ir gavo ilgalaikio turto 

už 70851,19 Lt pagal perdavimo aktus. Turtas apskaitoje užregistruotas teisingai ir tinkama verte.   

Gimnazija 2011-10-27 raštu Nr. V1-42 kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktorių dėl leidimo nurašyti ilgalaikį turtą už 49267,98 Lt. Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 2011-11-22 įsakymu Nr. ĮS-1870 leido pripažinti nereikalingu ir 

netinkamu (negalimu) naudoti Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą už 

49267,98 Lt, kurio naudotojas Garliavos Juozo Lukšos gimnazija ir jį nurašyti. Administracijos 

direktorius įsakymu įpareigojo Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos buhalterį parengti turto 
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nurašymo ir likvidavimo aktus ir pateikti tvirtinti Nuolatinei komisijai. Gimnazijos direktorius 

įpareigotas būti atsakingas už nurašyto turto likvidavimą. Įsakymas iki 2011-12-31 įvykdytas 

nebuvo ir turtas nenurašytas. 

Gimnazijos direktoriaus 2011-11-21 įsakymu Nr. V1-48 sudaryta komisija atlikti pilną 

metinę ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų ir medžiagų inventorizaciją. Inventorizacijos atlikimo 

terminas 2011-11-30. Komisija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių3 ir direktoriaus įsakymo4 

reikalavimų, 2011 m. inventorizacijos neatliko. Auditoriui duomenys apie inventorizacijos 

rezultatus nebuvo pateikti.  

Išvada. Gimnazija nesivadovavo Inventorizacijos taisyklių reikalavimais laiku metinės 

inventorizacijos neatliko. Dėl to finansinių ataskaitų turto ir įsipareigojimų duomenys 

inventorizacijos duomenimis nepatvirtinti.  

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtintame Kauno rajono 

savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove nustatytus Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

ekonominius normatyvus.  

Audito metu nustatyta, kad apskaičiuojant nusidėvėjimą ilgalaikiam turtui, užregistruotam 

sąskaitoje Nr. 1205401 „ Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“, pritaikyta neteisinga 

nusidėvėjimo norma – 15 metų, turėjo būti taikoma 10 metų. 

Išvada. Gimnazijos Finansinės būklės ataskaitoje 2011-12-31 ir veiklos rezultatų 

ataskaitoje 2011-12-31 dėl neteisingai pritaikytos ilgalaikio turto nusidėvėjimo normos 

pateikti neteisingi duomenys.  

Gimnazijos 2011-12-31 apskaitos duomenys nebalansinėje sąskaitoje „Ilgalaikis turtas pagal 

padalinius ir sąskaitas“ neatitinka Didžiosios knygos duomenis.  

   Viešųjų pirkimų vykdymą Gimnazijoje reglamentuoja direktoriaus 2008-12-15  įsakymu Nr. 

67 patvirtintos Gimnazijos suprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Direktoriaus 2009-08-31  įsakymu 

Nr. 126 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos ir atsakingų asmenų skyrimo“  patikslinta viešojo pirkimo 

komisija bei paskirti atsakingi asmenys – už viešųjų pirkimų organizavimą direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. Direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. V1-24 viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininku paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o atsakingu už viešųjų pirkimų 

organizavimą – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Gimnazijos viešųjų pirkimų komisija 2011 m. svarstė: 

                                                 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622 su pakeitimais) patvirtintos 
Inventorizacijos taisyklės 
 
4 Gimnazijos direktoriaus 2011-11-21 įsakymas Nr. V1-48 „Dėl inventorizacijos atlikimo“ 
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1) 2011-01-17 protokolu Nr. 8 svarstytas klausimas dėl vaizdo stebėjimo sistemos 

papildymo pirkimo. Protokolu nutarta kreiptis į ankstesnius darbus vykdžiusią UAB 

„Eproma“; 

2) 2011-12-12 protokolu Nr. 1 svarstytas klausimas dėl interaktyviųjų lentų pirkimo. 

Nutarta su komerciniu pasiūlymu kreiptis į UAB „Konferencijų ir audiovizualinės 

sistemos“, leidybos įmonę „Šviesa“ ir UAB „Atea“.  

3) Pagal 2011-12-15 protokolą Nr. 2 dėl interaktyvių lentų pirkimo, komisijos 

pirmininkas svarstymui pateikė tris komercinius pasiūlymus. Atkreipiame dėmesį, kad 

du pasiūlymai (UAB „Konferencijų ir audiovizualinės sistemos“ ir leidybos įmonė 

„Šviesa“) surašyti ant gimnazijos firminio blanko, o ne ant įmonės, teikiančios 

pasiūlymą, blanko, nėra nei rekvizitų, nei parašų. Viešasis pirkimas atliktas nesilaikant 

Gimnazijos suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių5 reikalavimų, netinkamai įforminti 

pasiūlymai negalėjo būti komisijos svarstomi. Kadangi pirkimo vertė apie 40 tūkst. Lt, 

t.y. didesnė kaip 5 tūkst. Lt, tiekėjų pasiūlymai turėjo būti raštiški. Komisija pripažino 

laimėtoju leidybos įmonę „Šviesa“, kuri raštiško pasiūlymo nebuvo pateikus. 

Gimnazijos viešųjų pirkimų komisija neužtikrino LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 

straipsnio 1 dalies reikalavimų6 laikymosi, t.y., kad atliekant pirkimo procedūras ir 

nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

Gimnazija, įsigydama projektoriaus stalelį Paladio iš UAB „Konferencijų ir audiovizualinės 

sistemos“ už 1399,99 Lt (turtas įsigytas iš moksleivio krepšelio lėšų) ir tris televizorius 

PANASONIC iš UAB „Mikrodelta“ už 7100 Lt (turtas įsigytas ir moksleivio krepšelio lėšų) viešųjų 

pirkimų procedūrų neatliko. Gimnazija nesilaikė LR viešųjų pirkimų įstatymo ir Gimnazijos 

suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų.  

 Audito metu nustatyta, kad prekių ūkio reikalams už 671,8 Lt iš UAB „Auris“ pirkimas buvo 

vykdomas pagal 2008-01-04 sutartį Nr. 08/01/14. Atkreipiame dėmesį, kad sutartis yra 

neterminuota. Gimnazija nesilaikė LR viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 7 dalies nuostatos, kad  

Pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais 

gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atkreipiame dėmesį, 

kad Gimnazijoje yra ir daugiau sudarytų sutarčių prekių ir paslaugų pirkimui, kurių galiojimo 

terminas nenustatytas ir jos jau galioja daugiau nei trys metai.  

                                                 
5 Gimnazijos direktoriaus 2008-12-15 įsakymas Nr. 67 „Dėl Gimnazijos suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 
patvirtinimo“ 
6 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija) 
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Gimnazija 16 mažos vertės pirkimų atliko apklausus tik vieną tiekėją (pagal apklausos 

pažymas), procedūra neatitiko taisyklių reikalavimų, kai galima apklausti tik vieną tiekėją, - 

nesilaikė Gimnazijos suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų.  

Išvada. Gimnazija, vykdydama 2011 metų pirkimus, nesilaikė Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo ir Gimnazijos suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

reikalavimų.  

Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-62 pritarė Garliavos J. 

Lukšos gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektui. Pagal atliktų darbų aktus, nustatyta, kad nuo 

statybos pradžios (2007 m.) Gimnazijoje atlikta statybos darbų už 4548,8 tūkst. Lt. Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, per kurį buvo vykdomos apskaitos operacijos, statybų vertės gimnazijai 

dar neperdavė. Pastato vertė nepadidinta.  

Valstybės turto apskaita 

Savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patikėjimo teise perduotas 

valstybės turtas užregistruotas Savivaldybės administracijos apskaitoje. Pagal panaudos sutartis, 

sudarytas su Savivaldybės administracija, Gimnazijai perduota valstybei nuosavybės teise 

priklausančio turto už 64,02 tūkst. Lt. Gimnazija šio turto į apskaitą neįtraukė,– pažeidė Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo7 12 str. reikalavimus.  

Atkreipiamas dėmesys, kad  

* Gimnazija nepasirašė turto panaudos sutarties dėl 1688,58 Lt vertės valstybės 

nematerialiojo turto, kuris perduotas vadovaujantis Tarybos 2010-06-17 sprendimu Nr. TS-226 

pagal 2010-07-15 turto perdavimo aktą Nr. 147 – nesilaikė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo8 13 str. nuostatų. 

* Gimnazija pagal 2010-11- 24 panaudos sutartį Nr. S-1143 ir 2010-07-15 perdavimo aktą 

Nr. 147 gavo valstybės nematerialiojo turto už 7106,84 Lt (pagal perdavimo aktą už 1688,58 Lt, o 

pagal sutartį už 5418,26 Lt). Savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriaus 2011-12-31 apskaitos 

duomenimis gimnazijoje yra valstybės nematerialiojo turto už 4378,58 Lt., t.y. į apskaitą neįtraukta 

2728,26 Lt valstybės nematerialiojo turto. 

Išvada. Gimnazija  nesivadovavo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 

pagal panaudos sutartis gauto valstybės turto už 64,02 tūkst. Lt į apskaitą neįtraukė.  

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011-12-31 ataskaitų neatitikimai 

Mokinio krepšelio Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011-12-31 ataskaita 

Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos planuotos lėšos, 3075,2 tūkst. Lt. 2011-12-31 

mokinio krepšelio lėšų kreditinio įsiskolinimo nebuvo.  

                                                 
7 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 2001 lapkričio 6 d. Nr. IX-574 (su pakeitimais)  



 

 

7

Gimnazija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir 

išlaidų klasifikacijos nuostatomis9 ir 30,3 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų, panaudotų spaudiniams 

(ekonominės klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.8.) įsigyti, sąmatoje ir sąmatos įvykdymo ataskaitoje 

priskyrė kitų prekių išlaidoms (ekonominės klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.10.). Dėl to Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2011-12-31 ataskaitos (forma Nr. 2) eilutėje ,,Kitos prekės“ nurodytos 30,3 tūkst. 

Lt didesnės, o eilutėje ,,Spaudiniai“ – 30,3 tūkst. Lt mažesnės kasinės išlaidos. 

Išvada. Gimnazija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos nuostatomis: asignavimus ir kasines išlaidas 

padarytas spaudiniams įsigyti priskyrė „kitų prekių“ straipsniui. 

 

Darbo užmokesčio lėšų panaudojimas 

 

Darbo užmokesčiui skirtų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas 

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (mokinio 

krepšelio, forma Nr. 2) duomenis 2011 metais Gimnazija panaudojo mokinio krepšelio lėšų darbo 

užmokesčiui 2209,3 tūkst. Lt ir 686,5 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms.  

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. 

Gimnazijos etatų sąrašas patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-24 

įsakymu Nr. ĮS-1492 ir 2011-09-29 įsakymu Nr. ĮS-1488: patvirtinti 9 etatai iš mokinio krepšelio 

lėšų ir 22 etatai iš aplinkos lėšų, iš viso 31etatas.  

Gimnazijos direktoriui koeficientas patvirtintas Administracijos direktoriaus įsakymais 

2010-01-25 Nr. P6-53 ir 2011-09-27 Nr. P6-737,  5 proc. priedas nustatytas Tarybos 2001-01-27 

sprendimu Nr. TS-32 ir Savivaldybės administracijos  direktoriaus 2011-01-27 įsakymu Nr. P6-90. 

Švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų 

koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas 2011 metais nustatė Švietimo įstaigų darbuotojų ir 

kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas10. Vadovaujantis minėtu 

aprašu Gimnazijos direktoriaus 2011-09-01 įsakymu Nr. V1-10 nustatyti pedagogų atlyginimų 

koeficientai. 

Mokytojo darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal sudarytą tarifinį sąrašą, kuriame pateikti 

duomenys apie jo darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir kitus 

teisės aktuose nustatytus duomenis, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti.  

                                                                                                                                                                  
8 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-15 
Nr. VIII-729 (2006-07-16 įstatymo Nr. X-771 redakcija) 
9Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr.1K-184 (su vėlesniais pakeitimais)  
10 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai: 2010-08-26 Nr. V-1430 ir 2011-07-18 Nr. V-1315.  
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Atkreiptinas dėmesys, kad biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį nustato ir 

Vyriausybės nutarimas11. Pagal šio nutarimo 5 p. biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams 

suteikta teisė, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, nustatyti darbuotojams priedus už aukštą 

kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai 

nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu – papildomų darbų 

vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį 

kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui 

nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio.  

Direktorius 2011 m. įsakymais iš mokinio krepšelio lėšų iš viso skyrė 104,2 tūkst. Lt 

priemokų, priedų, pavadavimų. 

 Nustatyti neatitikimai 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius audituojamam laikotarpiui nėra 

nustatęs atlyginimo koeficiento meno vadovui. Koeficientas buvo nustatytas 2009-10-01 įsakymu 

Nr. ĮS-1854, šis įsakymas nuo 2011-01-03 neteko galios. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų 

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše5 meno vadovams nustatytas atlyginimo 

koeficientas nuo 6,56 iki 11,4, priklausomai nuo išsilavinimo (nuo specialistų, įgijusių. aukštesnįjį 

ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m. iki specialistų, įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą) 

Gimnazijos direktorius nesilaikė tvarkos aprašo reikalavimų ir meno vadovu priėmė dirbti 

darbuotoją, turintį vidurinį išsilavinimą (studijuoja) ir nustatė maksimalų koeficientą 11,4. Dėl to 

nepagrįstai priskaičiavo darbo užmokesčio 1772,65 Lt ir 549,17 Lt soc. draudimo įmokų. 

Remiantis direktoriaus 2012-04-23 įsakymu Nr. V2-111P ir darbuotojo sutikimu, permokėta 

suma išskaitoma iš darbuotojo darbo užmokesčio. 

Direktoriaus 2011-01-31 įsakymu Nr. V2-67P mokytojai Daliai Grigienei nuo 2011-02-01 

iki 2011-06-15 paskirtas kasmėnesinis 100 Lt priedas už mokinių lankomumo ir pažangumo 

tvarkymą TAMO elektroninio dienyno pagrindu. Dalia Grigienė 2011 m. visą vasario mėnesį sirgo, 

priedas 100 Lt ir soc. draudimo įmokos 30,98 Lt už vasario mėnesį priskaityti be pagrindo. 

Gimnazija pateikė ir suderino su Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi leidimą mokytojams 

dirbti su virškrūviu. Faktiškai 5 mokytojams tarifikuota savaitinių valandų daugiau negu leista nuo 

0,31 iki 1,33 valandos. 

Išvada. Gimnazijos direktorius nesilaikė Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų 

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo reikalavimų,– meno vadovui 

                                                 
11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).  
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nepagrįstai nustatė maksimalų koeficientą 11,4. Dėl to nepagrįstai priskaičiavo darbo 

užmokesčio 1772,65 Lt ir 549,17 Lt soc. draudimo įmokų 

 

Darbo užmokesčiui skirtų aplinkos lėšų panaudojimas 

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (aplinkos lėšos, 

forma Nr. 2) duomenis 2011 metais Gimnazija panaudojo aplinkos lėšų darbo užmokesčiui 255,4 

tūkst. Lt ir 79,1 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms.  

Gimnazijos etatų sąrašas patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-24 

įsakymu Nr. ĮS-1492 ir 2011-09-29 įsakymu Nr. ĮS-1488. Patvirtinti 22 etatai, išlaikomi iš aplinkos 

lėšų, iš jų 2,05 etato neužimta. Šių etatų darbo funkcijas atlieka kiti darbuotojai, jiems mokami 

priedai.  

Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatyti Administracijos direktoriaus 2011-

01-31 įsakymu Nr. ĮS-132 ir Gimnazijos direktoriaus 2010-12-31 įsakymu Nr.V2-60P ir 2011-01-

31 įsakymu Nr. V2-68P. 

Direktorius 2011-09-01 įsakymu Nr. V2-07P iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo šešiems 

darbuotojams skyrė kasmėnesinius priedus už papildomų darbų atlikimą nuo 2011-09-01 iki 2012-

07-01. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu12 Nr. 511 

priedai gali būti skiriami nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų 

pabaigos, direktorius nesilaikė reikalavimų, priedus skyrė 2012 metams. Priedai mokami 2012 

metais neturi teisinio pagrindo.  

Išvada. Gimnazijos direktorius nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

Nr. 511 reikalavimų, kad priedai gali būti skiriami nurodant konkretų terminą, bet ne 

ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, 2011 m. priedus už papildomus darbus 

skyrė 2012 metams. Priedai, mokami 2012 metais, neturi teisinio pagrindo.  

 

Gimnazijos direktorius ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dėl kitų audito metu 

nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų informuoti 2011-12-22 raštu Nr. 4-77. 

 

Rekomendacijos Gimnazijos direktoriui 

1. Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis atlikti Gimnazijoje inventorizaciją.  

2. Pirkimus vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Gimnazijos 

suprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų.  

                                                 
12

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).  
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3. Peržiūrėti Gimnazijoje galiojančias prekių ir paslaugų pirkimo sutartis ir užtikrinti 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 7 dalies reikalavimų laikymąsi, kad nebūtų 

pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams.  

4. Įvertinti asmenų, atsakingų už viešųjų pirkimų vykdymą gimnazijoje, veiklą ir suteikti 

jiems galimybę kelti kvalifikaciją. 

5. Nustatant atlyginimo koeficientus ir skiriant priedus gimnazijos darbuotojams, vadovautis 

teisės aktais. 

Rekomendacijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui 

1. Gimnazijos nebalansinėje sąskaitoje apskaityti valstybės turtą, valdomą pagal panaudos 

sutartis.  

2. Peržiūrėti ir perskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą pagal Kauno rajono savivaldybės 

buhalterinės apskaitos vadove nustatytus Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius 

normatyvus.  

3. 2011 m. nepagrįstai priskaičiuotą darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų sumą 

2452,80 Lt, kaip netekusius paskirties asignavimus, grąžinti į Savivaldybės surenkamąją sąskaitą. 

4. Užtikrinti, kad gimnazijos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

Rekomendacija Savivaldybės administracijos direktoriui 

   Netekusius paskirties asignavimus, 2452,80 Lt, grąžinti į Valstybės biudžetą. 

 

Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2012-09-01. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

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

 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė         Olga Štuopienė 

Vyr. specialistė                                                                                                         Lina Stragienė 


