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Mes atlikome Garliavos J. Lukšos gimnazijos 2011 metų biudžeto programų sąmatų 

vykdymo ataskaitose ir finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų auditą. 

Vadovybės atsakomybė 

 Gimnazijos vadovas yra atsakingas už biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitų ir 

finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

teisėtumą, Savivaldybės biudžeto lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumą ir jų 

naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl biudžeto programų sąmatų 

vykdymo ataskaitose ir finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų apie Savivaldybės biudžeto lėšų  

bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems 

tikslams.  

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime 

planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl biudžeto programų sąmatų 

vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo ir Savivaldybės 

biudžeto lėšų ir turto valdymo ir naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų 

nustatytiems tikslams. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme gimnazijos apskaitos 

sistemos ir ataskaitų vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų 

nuomonei pareikšti.   

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitų duomenų  

Mūsų nuomone, Garliavos J. Lukšos gimnazijos 2011 metų biudžeto programų sąmatų 

vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir šių ataskaitų 

sudarymą.  
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Sąlyginės nuomonės dėl finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų apie Savivaldybės lėšų ir 

patikėjimo teise valdomo savivaldybės  ir pagal panaudos sutartis valdomo valstybės turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas  

Pažeistos Inventorizacijos taisyklės, metinė turto inventorizacija neatlikta. Dėl to finansinių 

ataskaitų turto ir įsipareigojimų duomenys inventorizacijos duomenimis nepatvirtinti. 

Pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, nes: 

* Gimnazija įsigydama iš mokinio krepšelio lėšų projektoriaus stalelį Paladio, tris 

televizorius PANASONIC už 8499,99 Lt neatliko viešųjų pirkimų procedūrų. 

 * pirkimo komisija, įsigyjant iš mokinio krepšelio lėšų  interaktyvias lentas už 38000 Lt, 

svarstė netinkamai įformintus pasiūlymus, pripažino laimėtoju leidybos įmonę „Šviesa“, kuri 

raštiško pasiūlymo nebuvo pateikus. 

 * Gimnazijoje yra sutarčių prekių ir paslaugų pirkimui, kurių galiojimo terminas 

nenustatytas ir jos jau galioja daugiau nei trys metai.  

Pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, nes Gimnazijai perduotas 

pagal panaudos sutartis valstybės turtas už 64,02 tūkst. Lt į apskaitą liko neįtrauktas. 

Pažeistas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas, meno vadovui nepagrįstai nustatytas maksimalų koeficientą 11,4. Dėl 

to nepagrįstai iš mokinio krepšelio lėšų priskaičiavo darbo užmokesčio 1772,65 Lt ir 549,17 Lt soc. 

draudimo įmokų. Iš viso 2321,82 Lt. 

Sąlyginė nuomonė dėl finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų apie Savivaldybės lėšų ir 

patikėjimo teise valdomo savivaldybės  ir pagal panaudos sutartis valdomo valstybės turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams  

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

Garliavos J. Lukšos gimnazija visais reikšmingais atžvilgiais 2011 metais turtą ir lėšas valdė, 

naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.  

Audito išvadą pateikiame kartu su audito ataskaita. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė           Vida Marta Kruopienė 

 


