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2012-06-06        Nr. 2-26 
Kaunas 

 

ĮŽANGA 
 

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

pavedimu Nr. 1-20. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla (toliau tekste – Mokykla), 

identifikavimo kodas – 188603668, adresas: A. Merkio g. 3, Lapių mstl., Kauno rajonas.  Mokykla 

yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Steigėjas – 

Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.  

Audituotu laikotarpiu  mokyklai vadovavo direktorė Vaida Trofimišinienė. Apskaitą tvarkė 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija, skyriaus vedėjo pavaduotoja 

finansams Morta Poderienė.   

Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė ir vyr. specialistė Olga 

Štuopienė. 

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 mokyklos 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  mokykla vykdė švietimo programą. Mokykla gauna paramos lėšų. 

Švietimo programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 1345,8 tūkst. Lt, gauta 

– 1345,8 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 1345,8 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 457,3 tūkst. Lt, gauta – 427 tūkst. 

Lt, padaryta kasinių išlaidų – 427 tūkst. Lt.  

Be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta ir panaudota 17,4 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, pajamų ir socialinės paramos mokiniams 

(nemokamo mokinių maitinimo) apskaitos srityse.  

Auditą atlikome žinant mokyklos direktorei V. Trofimišinienei, kuri yra atsakinga už 

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

laiku. 

 
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS  

 
Mokyklos pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto asignavimai. 

2011 m. 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 1251,6 1251,1 1345,8 1345,8 1345,8 0 

Aplinka 454,3 454,3 457,3 427,0 427,0 30,3 

Iš viso 1705,9 1705,4 1803,1 1772,8 1772,8 30,3 

 

                                                                                                                                                                  
 
2 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ 
(su pakeitimais).  



 3

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. TS-1  mokyklai patvirtinta 

1705,9 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta          

17,4 tūkst. Lt. Įskaitant vėlesnius patikslinimus – 1803,1 tūkst. Lt.  

 Mokykla gavo 98,3 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 30,3 tūkst. Lt planuotų lėšų 

aplinkai finansuoti. 2011-12-31 gautina suma iš Savivaldybės biudžeto (kreditinis įsiskolinimas) 

33,7 tūkst. Lt. Didžiausią dalį, 21,4 tūkst. Lt, sudaro skola už komunalines (dujas, elektros energiją, 

vandenį ir kanalizaciją) ir 5,9 tūkst. Lt priskaitymai socialinio draudimo fondui. 

Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos planuotos lėšos 1345,8 tūkst. Lt.  

 

2011 m. kasinių išlaidų struktūra

75,9 %

24,1%

moksleivio krepšelis

mokyklos aplinka

    

% 

 
 

  

 Mokinio krepšelio lėšos sudaro didžiausią asignavimų dalį – 75,9 %, mokyklos aplinkai  

tenka 24,1 %, lėšų. 

 Turto apskaita, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo 

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

sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto skirta 1,0 tūkst. Lt. Pagal savivaldybės biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo 2011-12-31 ataskaitą (Forma Nr. 2-sav.) sandoriams dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto panaudota -1,0 tūkst. Lt. Be to, pirkta turto už 1627,84 Lt, apmokėta paramos 

lėšomis (2 proc.), gauta valstybės turto už 4308,81 Lt pagal panaudos sutartį. 

Didžiojoje knygoje užregistruotos ilgalaikio turto įsigijimo kasinės išlaidos sutampa su 

kasinėmis išlaidomis parodytomis Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje (Forma Nr.2).  

Duomenys apie Mokyklos ilgalaikį turtą į Finansinės būklės ataskaitas  iš  Didžiosios 

knygos perkelti teisingai. 

Didžiojoje knygoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodytas Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų (sąsk. 8703001 ir 8703002) likutis lygus Sukaupto 

nusidėvėjimo ir amortizacijos (sąsk. 112004 ir 12…04) likučiui ir sąnaudoms Veiklos rezultatų 
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ataskaitoje. Tai yra duomenys apie ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas į Veiklos rezultatų 

ataskaitas perkelti teisingai. 

Nustatyti neatitikimai: 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas pagal Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 (nauja redakcija 2011-01-31 Nr. ĮS-

133) patvirtintame Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadove nustatytus Ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus. 

Sąskaitoje „Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina“ užregistruotam turtui neteisingai 

pritaikyta nusidėvėjimo norma 8 turto vienetams iš 11 – taikyta per didelė 60 m. nusidėvėjimo 

norma.    

Sąskaitoje „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“ užregistruotam turtui neteisingai 

pritaikyta nusidėvėjimo norma 15 m., turėtų būti 10 m.  

Peržiūrėjus ilgalaikio turto apyvartos žiniaraščius, nustatyta, kad ilgalaikis turtas pagal jo 

pobūdį suskirstytas į turto grupes ne visais atvejais teisingai. Pvz.: 

* Internetinis ryšys ir telefoninis vietinis tinklas turėtų būti priskirtas prie grupės Mašinos ir 

įrengimai (informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga), priskirtas – 

kompiuterinei įrangai; 

* Stalas 4 vietų su skėčiu lauko terasai turėtų būti priskirtas prie grupės Baldai, priskirtas 

grupei Kitos mašinos ir įrenginiai. Dėl to pritaikyta neteisinga nusidėvėjimo norma 10 metų, turėjo 

būti -7 m. ir kita. 

Išvada. Dėl neteisingai pritaikytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo normų ir ilgalaikio turto 

neteisingo suskirstymo į turto grupes pagal jo pobūdį, duomenys Mokyklos Finansinės 

būklės ataskaitoje 2011-12-31 ir veiklos rezultatų ataskaitoje 2011-12-31 netiksliai 

atspindi turto būklę ir rezultatus.  

Lapių pagrindinėje mokykloje metinė inventorizacija atlikta vadovaujantis Inventorizacijos 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719. Mokyklos 

direktorės 2011-12-16 įsakymu Nr. V-14 inventorizacijos komisijai pavesta inventorizaciją atlikti 

2011-12-30 duomenimis. Inventorizacijos metu trūkumų nerasta. Netinkamo naudoti turto 

nenustatyta, netinkamas naudoti turtas buvo nurašytas prieš inventorizaciją. 

Pastabos dėl inventorizacijos atlikimo:  

* inventorizuojant skolas neteisingai įformintas aprašas, ne visos skolos inventorizuotos, 

neįrašyta skolos atsiradimo data, skolos grąžinimo terminas, skolos nesuderintos tarpusavio 

atsiskaitymų suderinimo aktais; 

* Grynų pinigų inventorizacija atlikta, tačiau inventorizavimo akto forma netinkama, į aktą  

įrašyta vienos dienos gautų pinigų suma, o ne visa rasta ir kasos knygoje apskaityta suma. 
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Valstybės turtas pagal 2010-10-20 panaudos sutartį Nr. 2ESBMT-41 į nebalansinę sąskaitą 

įtrauktas 2011 m., t.y. nelaiku.  

 

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 1345,8 tūkst. Lt.  2011-12-31 

mokinio krepšelio lėšų kreditinio įsiskolinimo nebuvo.  

 Mokykla mokinio krepšelio programos sąmatoje nenumatė lėšų „spaudiniams“ 

(ekonominės klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.8.) įsigyti. „Kitoms prekėms“ (ekonominės klasifikacijos 

str. 2.2.1.1.1.10.) numatytus asignavimus, 20 tūkst. Lt, panaudojo spaudiniams (ekonominės 

klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.8.) įsigyti. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje 2011-12-31 

spaudiniams panaudotus asignavimus 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 20  tūkst. Lt didesnės, o eilutėje ,,Spaudiniai“ – 20 tūkst. Lt 

mažesnės kasinės išlaidos. 

Išvada. Lapių pagrindinė mokykla nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos3 nuostatomis: kasines išlaidas 

padarytas spaudiniams įsigyti priskyrė „kitų prekių“ straipsniui. 

  

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. 

Mokyklos etatinių pareigybių ir etatų sąrašai suderinti Savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010-09-24 įsakymu Nr. ĮS-1492 ir 2011-09-29 įsakymu Nr. ĮS-1488: 7 etatai iš 

mokinio krepšelio lėšų ir 19,25 etato iš aplinkos lėšų, iš viso 26,25 etato.  

 Mokyklos etatų sąraše patvirtintas pareigybių skaičius ir faktiškai dirbusių 2011 m. 

darbuotojų skaičius neviršijo Savivaldybės tarybos sprendimais nustatyto darbuotojų skaičiaus 

normatyvo.  

Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai ataskaitiniam laikotarpiui nustatyti mokyklos 

direktorės įsakymais 2009-10-05 Nr. P-16 ir 2011-08-31 Nr. P-70, vadovaujantis 2009-12-14 ŠMM 

įsakymu Nr. ISAK-2711 (su pakeitimais) ir 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315 patvirtintais 

tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių koeficientais. Atlyginimo koeficientai nustatyti ir 

                                                 
3Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr.1K-184 (su vėlesniais pakeitimais)  
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pareiginis atlyginimas apskaičiuotas teisingai. Atlyginimų priedai paskirti ir apskaičiuoti teisėtai ir 

teisingai. 

Mokyklos direktorei 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 Nr. TS-

32 ir Administracijos  direktoriaus įsakymu 2011-01-27 Nr. P6-90. 

 Su darbo užmokesčiu susiję sukaupimai (atostogų rezervas) kiekvienam darbuotojui 

apskaičiuojamas vieną kartą metuose gruodžio mėnesį, apskaitoje registruojamas einamųjų metų 

pokytis palyginti su ankstesnio laikotarpio atostogų rezervu. 

 

 Dėl socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamo maitinimo) 

 Savivaldybė vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją: mokinių 

nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įstiegtose 

nevalstybinėse mokyklose administravimas4 .  

 Kauno rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 „Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010-02-18 sprendimu Nr. 

TS-53 patvirtino Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą.  

Administracijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktais, nustatė mokinių nemokamų pietų 

produktams vienam mokiniui įsigyti skiriamų lėšų dydį:  

* 2010-09-29 įsakymu Nr. ĮS-1522  – 4,0 Lt/d.; 

* 2011-02-01 įsakymu Nr. ĮS-136: priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams – 4,0 Lt/d.,  

5-12 klasių – 4,20 Lt/d.; 

* 2011-09-30 įsakymu Nr. ĮS-1527: priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams – 4,30 

Lt/d.,  5-12 klasių – 4,60 Lt/d. 

Mokinių nemokamas maitinimas Lapių pagrindinėje mokykloje mokiniams skirtas teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 Mokyklos socialiai remtinų mokinių nemokamo maitinimo ataskaitos parengtos ir 

pasirašytos ne atsakingos už mokinių nemokamą maitinimą socialinės pedagogės G. Birškienės, o 

vyr. virėjos N. Grybauskienės. Ataskaitose pateiktas sumaitintų pietų skaičius (sausio, birželio, 

rugsėjo, spalio) ir pietums sunaudota suma (sausio, vasario, kovo, balandžio, birželio, rugsėjo, 

spalio, gruodžio), nesutampa su Socialiai remtinų mokinių ir priešmokyklinukų maitinimo 

lankomumo žurnalo duomenimis: per metus ataskaitoje parodyta 46 pietumis ir sunaudota produktų 

už 183,7 Lt mažiau negu pagal lankomumo žurnalą. Kai kuriais mėnesiais (vasario, kovo, 

                                                 
4 Vietos savivaldos įstatymas, 7 str. 1 dalies 8 punktas. 
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balandžio, gruodžio) bendras sumaitintų pietų skaičius sutampa, tačiau nesutampa tuo pačiu 

skaičiumi tarp 1-4 ir 5-10 klasių mokinių. Dėl to nesutampa sumaitintų produktų suma, 11,2 Lt. 

 Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo organizavimo 

komisijos: 

* 2011-11-07 nutarimu, 23 Lt vertės maisto produktų paketai išdalyti pasirašytinai pagal 

nemokamus pietus gaunančių mokinių sąrašą (76 mokiniams), tačiau sąraše nenurodyta, kas 

išdalyta. Visa išdalytų produktų vertė 1478 Lt. 

* 2011-12-20 nutarimu, 46,34 Lt vertės maisto produktų paketai išdalyti pasirašytinai pagal 

nemokamus pietus gaunančių mokinių sąrašą (76 mokiniams), tačiau sąraše nenurodyta, kas 

išdalyta. Visa išdalytų produktų vertė 3521,84 Lt. 

Mokykla mokinių nemokamam maitinimui 2011 m. gavo ir panaudojo 63,5 tūkst. Lt. 

Išvada. Mokinių nemokamas maitinimas Lapių pagrindinės mokyklos mokiniams 

skirtas teisės aktų nustatyta tvarka. Lapių pagrindinė mokykla mokinių nemokamo 

maitinimo apskaitą tvarko ne visai tiksliai.  

Dėl pajamų apskaitos 

 Mokykla teikia mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugą. Tam tikslui mokykloje įsteigti 

etatai: vyr. virėjos, virėjos, pagalbinės virtuvės darbininkės. 

 Mokykla nesilaiko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2004-10-06 įsakymu Nr. T1-

303 nustatytų grynų pinigų priėmimo ir apskaitos tvarkos Kauno rajono švietimo įstaigų vadovams, 

kurių valgyklos išlaikomos biudžeto lėšomis ir jose organizuojamas maitinimas tėvų lėšomis 

reikalavimų:  

 * gautą  grynų pinigų sumą nesuderina su maisto produktų judėjimo apyvarta sandėlio 

knygoje; 

 * gryni pinigai tinkamai neužpajamuojami kasos knygoje, išrašant pinigų priėmimo kvitą. 

 Pažymėtina, kad produktų apskaita netvarkoma: knygoje registruojamas produktų pirkimas, 

nurašymas (panaudojimas) nefiksuojamas, produktų likutis nenustatomas. 

 Mokyklos pateiktais duomenimis valgykloje už pinigus kasdien maitinasi vidutiniškai 150 

mokinių ir 10 darbuotojų, dienos apyvarta apie 170 Lt. Per mokslo metus surenka apie 29 tūkst. Lt. 

 Biudžeto sandaros įstatymo5: 

* 2 str. 4 dalyje nurodyta, kad „biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekančių 

funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus 

valstybės rinkliavą ir žyminį mokestį) ir pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto 

nuomą, kurios įmokamos į valstybės biudžetą ar savivaldybių biudžetus ir naudojamos 

                                                 
5 1990-07-30 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nr. I-430 
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vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais šių įstaigų vykdomoms 

programoms finansuoti“; 

* 22 str. nurodyta, kad savivaldybių biudžetų pajamas sudaro ... savivaldybių biudžetinių 

įstaigų pajamos. 

Nesilaikant minėtų Biudžeto sandaros įstatymo nuostatų, Mokyklos gautos lėšos už 

maitinimo paslaugą nepervestos į Savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą banke ir 

naudojamos ne pagal patvirtintą programos sąmatą. 

Išvada. Lapių pagrindinės mokyklos pajamų, gautų už mokinių ir darbuotojų maitinimo 

paslaugą, apskaita tvarkoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų. 

 Rekomendacijos 

 Lapių pagrindinės mokyklos direktorei 

 1. Užtikrinti tikslią ir teisingą nemokamo mokinių maitinimo apskaitą. 

 2. Užtikrinti tikslią ir teisingą maisto produktų ir grynųjų pinigų apskaitą. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui 

1. Peržiūrėti turto sąrašus ir tinkamai suskirstyti turtą į grupes pagal jo pobūdį. 

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

buhalterinės apskaitos vadove, patvirtintame Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 (nauja redakcija 2011-01-31 Nr. ĮS-133), nustatytus 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus.  

 Administracijos direktoriui  

 1. Užtikrinti Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimo vykdymą, kad Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų gautos pajamos už maitinimo paslaugas būtų  pervedamos į Savivaldybės 

biudžeto surenkamąją sąskaitą ir naudojamos pagal patvirtintas programų sąmatas.  

 2. Užtikrinti: 

* kad viso Savivaldybės turto nusidėvėjimas būtų skaičiuojamas  vadovaujantis 

patvirtintomis ilgalaikio turto nusidėvėjimo normomis; 

* vidaus kontrolės procedūrų veikimą ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos srityje. 

 Apie rekomendacijų įgyvendinimą iki 2012-07-13 prašome informuoti Savivaldybės 

kontrolierių ir pateikti rekomendacijos įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus, arba nurodyti 

priežastis, dėl kurių negalite jos įgyvendinti. 

 

Savivaldybės kontrolierė                      Vida Marta Kruopienė 

 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                     Marija Pasiaurienė 

Vyr. specialistė                                                                                                              Olga Stragienė 


