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Vykdant Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. veiklos planą ir 

Savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2011 m. rugpjūčio 02 d. pavedimą Nr. 1-26 vyr. 

specialistė N. Tamašauskaitė atliko Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos 2011 m. finansinės 

atskaitomybės vertinimą, nuomonės dėl jos pareiškimą. 

Audituojamas subjektas – Kauno rajono Ringaudų pradinė mokykla (toliau – Mokykla). 

Adresas: Gėlių g. 2, Ringaudų k., LT – 53335, Kauno rajonas. Mokyklos kodas: 195092882. 

Audituojamas objektas – Mokyklos 2011 m. finansinė atskaitomybė. 

Audituojamos įstaigos vadovas – audituojamu laikotarpiu nuo 1996 m. rugpjūčio 1 d. 

mokyklai vadovauja direktorė Aldona Čibirienė. 

Audito tikslas – nustatyti, ar mokyklos 2011 m. finansinėse ataskaitose pateikiama išsami, 

teisinga, tikra ir tiksli informacija ir ar jos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Audituojamas laikotarpis – 2011 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; 
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* 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. 

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, neturintis savarankiškos 

atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija), turintis atributiką, 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. 

Mokyklos nuostatai atitinka mokyklos veiklą reglamentuojančius įstatymus (nuostatai 

patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-219, kodas 

195092882). 

Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos savininkė – Kauno rajono savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. 

Mokyklos veiklos sritis – švietimas. 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 8510.20; sportinis 

ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 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 nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20. 

Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašai patvirtinti 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. ĮS-1488. 

Patvirtinta 4,9 etato iš mokinio krepšelio lėšų ir 25,9 etato iš aplinkos lėšų, iš viso 30,8 etato. 

Tarnybiniai koeficientai patvirtinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus       

2011-01-31 įsakymu Nr. ĮS-132. Mokykloje 2011-09-01 dirbo 9 mokytojos, 6 auklėtojos, 1 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 1 meninio ugdymo pedagogas, 1 logopedas, administracijos: 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2 ūkvedžiai, bibliotekininkas, sekretorius, 
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archyvaras – mokinių duomenų bazės tvarkytojas, sveikatos priežiūros specialistas, iš viso 44 

darbuotojai.  

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 452,2 tūkst. Lt, gauta 

– 452,2 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų –452,2 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 349,0 tūkst. Lt, gauta –293,9 tūkst. 

Lt, padaryta kasinių išlaidų – 293,9 tūkst. Lt; 

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 6,1 tūkst. Lt, gauta ir panaudota 6,1 

tūkst. Lt. 

Be to kreditiniam įsiskolinimui padengti patvirtinta ir panaudota 5,6 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. 

Mokykloje ištyrėme vidaus kontrolės aplinką, vidaus kontrolę ir vidaus kontrolės procedūrų 

veikimą. Įvertinome vidaus kontrolę. Audito metu vertinome Mokyklos 2011 m. finansinės 

atskaitomybės duomenis: Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2), 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2011-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 4). 

                                                 
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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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 Aldona Čibirienė.  

Mokykloje paskutinis patikrinimas buvo atliktas 2005 m. 

Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus Centralizuota buhalterija. 2011 m. vasario 14 d. sudaryta buhalterinės apskaitos 

tvarkymo sutartis Nr. S-178 su Kauno rajono savivaldybės administracija. 

 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

 

Pastebėjimai 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto tvirtinimo“ mokyklai buvo patvirtinta 542,9 tūkst. Lt 

biudžeto asignavimų, iš jų skirta programoms finansuoti: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 201,2 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 341,7 tūkst. Lt, 

Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. TS-366 

„Dėl Kauno Rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto tikslinimo“ buvo patikslintas mokyklos 

asignavimų planas metams 812,9 tūkst. Lt: 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 349,0 tūkst. Lt, 

Moksleivių krepšelio lėšos – 452,2 tūkst. Lt,  

Kreditiniam įsiskolinimui padengti – 5,6 tūkst. Lt,  

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

6,1 tūkst. Lt. 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011-12-31 ataskaitos 

 

Mokyklai 2011 m. iš viso įskaitant pakeitimus buvo patvirtinta 812,9 tūkst. Lt asignavimų, 

iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšos 349,0 tūkst. Lt, moksleivių krepšelio lėšos – 452,2 tūkst. Lt, 

kreditinis įsiskolinimas už 2010 m. 5,6 tūkst. Lt, išlaidos pagal spec. programas (pajamos už 

teikiamas paslaugas – patalpų nuomą) – 6,1 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto asignavimų kasinės 

išlaidos už 2011 m. – 293,9 tūkst. Lt. Tiek pat lėšų ir gauta. Ataskaitiniam laikotarpiui mokykla 

pagal patikslintą planą negavo 55,1 tūkst. Lt biudžeto lėšų, arba buvo finansuota 84,2 proc. Mokinio 

krepšelio lėšų pagal planą turėjo gauti 452,2 tūkst. Lt, gavo 452,2 tūkst. Lt, finansuota 100 proc. 
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Lėšų kreditiniam įsiskolinimui padengti turėjo gauti 5,6 tūkst. Lt, gavo taip pat 5,6 tūkst. Lt. Už 

patalpų nuomą planuota gauti 6,1 tūkst. Lt, tiek pat ir surinkta ir atlikti pirkimai. Kreditinis 

įskolinimas 2011-12-31 d. – 39,1 tūkst. Lt. Didžiausią dalį sudaro nesumokėti mokesčiai už 

komunalines paslaugas 22,2 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokoms – 8,7 tūkst. Lt, už mitybą –   

5,1 tūkst.Lt, už kitas prekes – 1,4 tūkst. Lt, už kitas paslaugas – 0,8 tūkst. Lt, už ryšių paslaugas – 

0,2 tūkst. Lt, už aprangą ir patalynę – 0,7 tūkst. Lt. 

 

Už 2011 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 349,0 293,9 293,9 -55,1 
Moksleivių krepšelio lėšos 452,2 452,2 452,2 - 
Kreditinis įsiskolinimas už 2010 
m. 

5,6 5,6 5,6 
 

- 

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

6,1 6,1 6,1 
 

- 

Iš viso: 812,9 757,8 757,8 -55,1 
 

 

Pažymėtina, kad Ringaudų pradinei mokyklai 2011 m. III ketv. , įskaitant patikslinimus, 

buvo patvirtinta 696,3 tūkst. Lt iš viso, iš jų: Savivaldybės biudžeto asignavimų, patvirtinta 349,0 

tūkst. Lt padaryta kasinių išlaidų už 2011 m. 9 mėnesius – 148,7 tūkst. Lt, mokinio krepšelio 

patvirtinta 341,7 tūkst. Lt, kasinės išlaidos 252,1 tūkst. Lt, kreditinis įsiskolinimas 5,6 tūkst. Lt, tiek 

pat ir kasinių išlaidų. Per 2011 m. 9 mėnesius Ringaudų pradinė mokykla gavo 428,80 tūkst. Lt 

asignavimų, tai yra 90 proc. patvirtintų biudžeto išlaidų sąmatoje 475,4 tūkst. Lt. Ataskaitiniam 

2011-12-31 laikotarpiui mokykla turėjo gauti 195,3 tūkst. Lt biudžeto lėšų, gavo – 148,7 tūkst. Lt. 

negavo 46,60 tūkst. Lt biudžeto lėšų. Mokinio krepšelio lėšų pagal planą turėjo gauti 274,5 tūkst. 

Lt, gavo 274,5 tūkst. Lt. Lėšų kreditiniam įskolinimui padengti turėjo gauti 5,6 tūkst. Lt, gavo taip 

pat 5,6 tūkst. Lt. Mokinio krepšelio gautos ir panaudotos visos lėšos. 2011-12-31 kreditinio 

įsiskolinimo nebuvo. 

Išvada Mokyklai 2011 m., įskaitant patikslinimus, buvo patvirtinta 812,9 tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto asignavimų, gauta 757,8 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 757,8 tūkst. Lt. 

Liko kreditinis įsiskolinimas 39,1 tūkst. Lt. Per 2011 m. mokykla mokinio krepšelio lėšų pagal 

planą turėjo gauti 452,2 tūkst. Lt, gavo 452,2 tūkst. Lt, finansuota 100 proc., Savivaldybės biudžeto 

lėšų pagal planą turėjo gauti 349,0 tūkst. Lt, gavo 293,9 tūkst. Lt, negavo 55,1 tūkst. Lt, arba buvo 

finansuota 84,2 proc. 
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Palyginus su audituotomis 2011 m. gimnazijomis ir mokyklomis iš aplinkai skirtų lėšų 

Lapių pagrindinė mokykla gavo asignavimus 93,4 proc., Domeikavos gimnazija – 87,2 proc., 

Garliavos J. Lukšos gimnazija – 90,3 proc., kai tuo tarpu Ringaudų pradinė mokykla – 84,2 proc. 

Mokyklos biudžeto lėšų gautina suma 2011-12-31 palikta didelė. 

 

Darbo užmokesčio lėšų panaudojimas 

 

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 2011 m. darbuotojų skaičius neviršijo Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. ĮS-1488 „Dėl Kauno 

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

nustatyto darbuotojų skaičiaus normatyvo 30,8 etato: 4,9 etato iš mokinio krepšelio lėšų ir          

25,9 etato iš aplinkos lėšų. 2010 m. rugsėjo 24 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1492 buvo patvirtinti 11,25 etato: 2,25 etato iš mokinio krepšelio lėšų 

ir 9 etatai iš aplinkos lėšų. Etatų skaičius padidėjo 19,55 etato, ryšium su lopšelio darželio funkcijos 

atsiradimu ir padidėjusiu mokyklos administracijos pastato plotu. 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo užimta 

30,3 etato, 0,5 etato valytojos buvo neužimta. Nuo 2011-10-19 0,5 etato valytojos pareigų buvo 

užimta. 

Išvada Etatų sąraše patvirtintas planinis pareigybių skaičius ir faktiškai dirbusių 2011 m. 

darbuotojų skaičius neviršijo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto 

nustatyto darbuotojų skaičiaus normatyvo. Etatų skaičius padidėjo 19,55 etato pagrįstai, ryšium su 

lopšelio darželio funkcijos atsiradimu ir padidėjusiu mokyklos administracijos pastato plotu. 

 

Vidaus kontrolės sistemos vertinimas 

 

Administracijos direktorius 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtino Kauno rajono 

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

Dėl savalaikiai nepatvirtintos apskaitos politikos egzistuoja rizika, kad apskaita 2011 m. 

nebuvo tvarkoma pagal kiekvieną taikytiną VSAFAS reikalavimą, o 2011-12-31 finansinėse 

ataskaitose pateikta informacija nėra patikima ir teisinga. 

Įstaiga vadovaujasi Administracijos direktoriaus patvirtintu apskaitos vadovu. 
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Nustatyti apskaitos organizavimo trūkumai: apskaitos politika, apskaitos vadovas, sąskaitų 

planas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normos patvirtinti pavėluotai. Todėl dar negali 

užtikrinti tinkamos apskaitos ir teisingos finansinės atskaitomybės sudarymo pagal viešojo 

sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Apskaitos programa 

LABBIS dar pilnai neveikia, dalis operacijų atliekama rankiniu būdu. Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriuje nepaskirtas asmuo rengiantis finansines ataskaitas. Dėl minėtų priežasčių egzistuoja rizika, 

kad finansų kontrolės procedūros nebus atliekamos. 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičienė 2011-01-28 patvirtino 

mokyklos sąmatas mokinio krepšeliui, mokyklos aplinkai ir kreditiniam įskolinimui. Vadovaujantis 

Tarybos 2010-12-16 sprendimu Nr. TS-471 patvirtintų Kauno rajono savivaldybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo taisyklių 20 p. sąmatas tvirtina asignavimų valdytojas, t. y. mokykla. 

Mokykloje nėra patvirtinta korupcijos prevencijos politika. Tarnybos nuomone Ringaudų 

pradinė mokykla galėjo vadovautis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2003-12-23 sprendimu       

Nr. 114 „Dėl Kauno rajono savivaldybės antikorupcinės programos patvirtinimo patvirtinta 

programa.  

Mokykla gali vadovautis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu          

Nr. TS-91 „Dėl Kauno rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012 m. programos 

patvirtinimo“ patvirtinta Kauno rajono savivaldybės 2012 m. korupcijos prevencijos programa. 

Įstaiga pagal plotą yra didelė, pagal darbuotojų skaičių maža – mokykloje 2011-09-01 dirbo 

9 mokytojos, 6 auklėtojos, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 1 meninio ugdymo pedagogas, 1 

logopedas, administracijos: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2 ūkvedžiai, 

sekretorius, sveikatos priežiūros specialistas, iš viso 44 darbuotojai, asignavimų skirta 696,3 tūkst. 

Lt.  

Išvada Nustatyti apskaitos organizavimo trūkumai: apskaitos politika, apskaitos vadovas, 

sąskaitų planas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normos patvirtinti pavėluotai. Todėl 

dar negali užtikrinti tinkamos apskaitos ir teisingos finansinės atskaitomybės sudarymo pagal 

viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

 

Ilgalaikio turto apskaitos vertinimas 

 

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

ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašą neteisingai įtraukta Ringaudų pradinės 

mokyklos pastato rekonstrukcijos projekto investicinis parengimas 2007 m. už 5000,0 Lt, kuriam 

neteisingai suteiktas inventorinis numeris 019000155. Taip pat į metinę ilgalaikio materialiojo turto 
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inventorizacijos aprašą neteisingai įtraukta Techninio ir darbo projekto parengimas 2008 m. už 

440232,0 Lt, kuriam neteisingai suteiktas inventorinis numeris 019000155. Ringaudų pradinės 

mokyklos buhalterinės apskaitos Didžiojoje knygoje šių sumų nėra, todėl 2011-12-30 

Inventorizacijos aprašo Nr. 1 duomenys nebuvo suderinti su Didžiosios knygos duomenimis ir 

inventorizacija atlikta netiksliai. 

Pagal inventorizacijos taisyklių reikalavimus įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako 

už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, 

sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu 

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

buhalterinę apskaitą.3 

Maisto produktų inventorizavimo apraše-sutikrinimo žiniaraštyje nurodyta, kad 

inventorizacija atlikta pagal 2011-12-01 apskaitos duomenis, tuo tarpu Ringaudų pradinės 

mokyklos direktorės įsakymas „Dėl maisto produktų metinės inventorizacijos komisijos sudarymo 

ir atlikimo“ 2011 m. gruodžio 6 d. Nr. 1-3-47 parašytas tik 2011-12-06 t. y. penkiomis dienomis 

vėliau. Faktiškai rasti kiekiai ir sumos nesubalansuoti, tai rodo, kad inventorizacija buvo atlikta 

formaliai, nurašant buhalterinius duomenis ir netikrinant produktų natūroje. 

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 6 d. įsakymas Nr. 1-3-47 pasirašytas pavėluotai t. y. penkiomis 

dienomis vėliau.4 

Nebaigtos statybos inventorizacija 2011-12-30 atlikta netiksliai t. y. Ringaudų pradinės 

mokyklos pastato rekonstrukcija prasidėjo ne 2010 m., o 2007 m. ir turėjo sąnaudos kauptis 

didėjančiai nuo statybos pradžios. Todėl komisija, kurios pirmininkas Ūkio poskyrio vyr. inžinierius 

Gintautas Malinauskas inventorizaciją atliko netiksliai. Inventorizavimo aprašas-sutikrinimo 

žiniaraštis Nr. 2 surašytas nepilnai: nenurodyta turto buvimo vieta ir koks turtas buvo 

inventorizuotas. 

Tarnybos nuomone, kad pastato rekonstrukcijos eiga (nebaigta statyba) pradėta inventorizuoti 

ne nuo 2007 m., o nuo 2010 m.  

Pagal šių taisyklių 26 p. ir 46 p. ataskaitiniais metais neužbaigti ilgalaikio materialiojo turto 

statybos darbai inventorizuojami pagal statomą arba montuojamą turtą, nustatant atliktų darbų 

apimtį ir sudarant atskirus aprašus pagal statomą arba montuojamą turtą.5 

                                                 
3 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, 9 p. 
4 14 p. 
5 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, 
26p., 46 p. 
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Ringaudų pradinės mokyklos pinigų likučių banko sąskaitose metinė inventorizacija 

neatlikta. 

Tarnybos nuomone, pagal šių taisyklių 39 p. Ringaudų pradinės mokyklos pinigų likučiai 

banko sąskaitose taip pat turėjo būti inventorizuojami kaip ir grynieji pinigai.6 

Išvada Metinė ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija atlikta nevisai teisingai. Į 

ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašą neteisingai įtraukta projekto investicinis 

parengimas, ir techninio ir darbo projekto parengimas. 

Maisto produktų inventorizavimo apraše-sutikrinimo žiniaraštyje nurodyta, kad 

inventorizacija atlikta pagal 2011-12-01 apskaitos duomenis, tuo tarpu Ringaudų pradinės 

mokyklos direktorės įsakymas pasirašytas tik 2011-12-06 t. y. penkiomis dienomis vėliau. 

Nebaigtos statybos inventorizacija 2011-12-30 atlikta netiksliai t. y. Ringaudų pradinės 

mokyklos pastato rekonstrukcija prasidėjo ne 2010 m., o 2007 m. ir turėjo sąnaudos kauptis 

didėjančiai nuo statybos pradžios. Pastato rekonstrukcijos eigos (nebaigta statyba) inventorizacija 

pradėta ne nuo 2007 m., o nuo 2010 m. 

Ringaudų pradinės mokyklos pinigų likučių banko sąskaitose metinė inventorizacija 

neatlikta. 

Audituojamu laikotarpiu vyko Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukcijos, priestato 

statybos ir techninio projekto rengimo darbai. 

Pažymėtina, kad vykdyti Ringaudų pradinės mokyklos švietimo ir ugdymo įstaigos pastato 

renovavimo (rekonstravimo) darbai (nebaigta statyba ir finansavimo sumos) užregistruotos ne šios 

įstaigos apskaitoje, o Savivaldybės švietimui ir ugdymui skirtų asignavimų valdytojo apskaitoje. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-62 „Dėl pritarimo teikti 

projektus valstybės investicijų 2008-2010 m. programai ir šių projektų bendrafinansavimo“ nutarė 

pritarti Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukcijai. Preliminari projekto vertė 12497,0 tūkst. Lt, iš 

jų Valstybės investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių lėšos 9997 tūkst. Lt, Savivaldybės – 

2500 tūkst. Lt. 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2008 m. lapkričio 13 d. pasirašė su UAB „Avona“ 

Rangos sutartį Nr. S-981. Pagal šią sutartį UAB „Avona“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti 

objekto Kauno rajono savivaldybės Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukciją, priestato statybą ir 

techninio projekto parengimo darbus. Supaprastinto atviro konkurso metu nustatyta galutinė 

sutarties kaina 12457627,12 Lt ir PVM 2242372,88 Lt, kaina iš viso su PVM 14700000,00 Lt. Iš jų 

darbai apima projektavimo sąlygų sąvadą, techninį projektą, darbo projektą, projekto vykdymo 

                                                 
6 Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, 39 
p. 
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priežiūrą, statybos darbus ir kita (sutarties kaina nedetalizuota). Objekto lokalinės sąmatos auditui 

nebuvo pateiktos. Pagal šią sutartį darbai turėjo būti vykdomi 2008–2011 metais pagal atskirą 

užsakovo nurodymą ir tik gavus finansavimą. Sutarties terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į 

gaunamą finansavimą, tris kartus po 12 mėnesių. 

Per 2007 – 2011 m. UAB „Avona“ atliko darbų pagal atliktų darbų aktų duomenis nuo 

statybos pradžios pagal visus finansavimo šaltinius už 11278128,23 Lt: tarp jų iš Europos Sąjungos 

lėšų buvo atlikta darbų už 2853503,65 Lt, iš Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Savivaldybės 

investicijų projektams įgyvendinti lėšų buvo atlikta darbų už 3969237,56 Lt, iš paskolos buvo 

atlikta darbų už 3475400,74 Lt, iš biudžeto lėšų buvo atlikta darbų už 979986,28 Lt. Iš viso buvo 

apmokėta už atliktus darbus 9974074,33 Lt. Liko neapmokėta už atliktus darbus iš Europos 

Sąjungos lėšų 1304010,77 Lt ir 43,13 Lt iš VIP lėšų. Iš viso 2011-12-31 1304053,90 Lt, parodyta 

kreditinis įskolinimas. 

Pagal Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukcijos, priestato statybos ir techninio projekto 

rengimo pažymų apie atliktų statybos darbų vertę suvestinę pagal visus finansavimo šaltinius ir 

visus rangovus už laikotarpį nuo 2007 – 2011 m., nustatyta, kad nuo statybos pradžios Ringaudų 

pradinės mokyklos rekonstrukcijos darbams buvo planuota panaudoti 2860069,11 Lt Europos 

Sąjungos lėšų, 3987479,31 Lt Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Savivaldybės investicijų 

projektams įgyvendinti lėšų, 3504414,19 Lt paskolos lėšų ir 1059177,08 Lt Biudžeto lėšų. Iš viso 

nuo statybos pradžios buvo atlikta darbų už 11411139,69 Lt. Apmokėta už atliktus darbus 

10099853,32 Lt, liko neapmokėta 1311286,37 Lt, parodyta kreditinis įskolinimas. Liko neapmokėta 

1304010,77 Lt iš Europos Sąjungos lėšų, 43,13 Lt iš VIP lėšų ir 7232,47 Lt taip pat iš VIP lėšų. 

Taigi vietoje planuotų gauti 2860069,11 Lt Europos Sąjungos lėšų buvo gauta 1556058,34 Lt, 

vietoje planuotų gauti 3987479,31 Lt VIP lėšų buvo gauta 3980203,71 Lt.  

Patikrinus banko apmokėjimo dokumentus, nustatyta, kad 2010-06-08 banko išrašas taisytas 

356195,00 Lt sumai apmokėtai iš paskolos ir 2010-11-08 banko išrašas taisytas 229988,90 Lt sumai 

iš VIP lėšų. 

Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas pinigų apskaitos 

dokumentus taisyti draudžiama. Jei padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir 

surašomas naujas.7 Yra didelė rizika, kad lėšos galėjo būti panaudotos ne Ringaudų pradinės 

mokyklos rekonstrukcijai. 

2010-09 – 10 mėn. buvo atliekami pakartotini projektavimo darbai kaip papildomi darbai už 

107752,99 Lt su PVM, neįeinantys į pagrindinę 2008 m. lapkričio 13 d. Rangos sutartį Nr. S-981. 

Pagal šią sutartį buvo atlikti investicinio projekto parengimas 2007 m. už 5000,0 Lt iš paskolos lėšų 
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ir techninio ir darbo projektų parengimo darbai 2008 m. už 440232,0 Lt su PVM 18 proc., kurie 

buvo apmokėti iš VIP lėšų. Papildomiems 107752,99 Lt projektavimo darbams sutartis auditui 

nebuvo pateikta. 

Išvada Audituojamu laikotarpiu vyko Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukcijos, 

priestato statybos ir techninio projekto rengimo darbai. 

Pažymėtina, kad vykdyti Ringaudų pradinės mokyklos švietimo ir ugdymo įstaigos pastato 

renovavimo (rekonstravimo) darbai (nebaigta statyba ir finansavimo sumos) užregistruotos ne šios 

įstaigos apskaitoje, o Savivaldybės švietimui ir ugdymui skirtų asignavimų valdytojo apskaitoje. 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2008 m. lapkričio 13 d. pasirašė su UAB „Avona“ 

Rangos sutartį Nr. S-981. Pagal šią rangos sutartį bendra sutartinė kaina nedetalizuota t. y. 

neišskirta projektavimo darbų kaina, iš jų PVM; statybos montavimo darbų kaina, iš jų PVM; 

statinio projekto vykdymo priežiūra, iš jų PVM, 0,5 proc. nuo statybos montavimo darbų kainos; 

statinio statybos techninė priežiūra, iš jų PVM, 1,5 proc. nuo statybos montavimo darbų kainos; ir 

užsakovo rezervas 10 proc. nuo projektavimo ir statybos montavimo darbų kainos. Objekto 

lokalinės sąmatos auditui nebuvo pateiktos. 

Per 2007 – 2011 m. UAB „Avona“ atliko darbų pagal atliktų darbų aktų duomenis nuo 

statybos pradžios pagal visus finansavimo šaltinius už 11278128,23 Lt. Liko neapmokėta už atliktus 

darbus iš Europos Sąjungos lėšų 1304010,77 Lt ir 43,13 Lt iš VIP lėšų. Iš viso 2011-12-31 

1304053,90 Lt, parodyta kreditinis įskolinimas. 

2010-09 – 10 mėn. buvo atliekami pakartotini projektavimo darbai kaip papildomi darbai už 

107752,99 Lt, neįeinantys į pagrindinę 2008 m. lapkričio 13 d. Rangos sutartį Nr. S-981. Pagal šią 

sutartį buvo atlikti investicinio projekto parengimas 2007 m. už 5000,0 Lt iš paskolos lėšų ir 

techninio ir darbo projektų parengimo darbai 2008 m. už 440232,0 Lt su PVM 18 proc., kurie buvo 

apmokėti iš VIP lėšų. Papildomiems projektavimo darbams sutartis auditui nebuvo pateikta. 

Statinio projektavimo užduotis, kuri eina kaip 1 priedas prie 2008 m. lapkričio 13 d. Rangos 

sutarties Nr. S-981 nepakeista nuo 2008 m. 

Mokyklos pastato pateikto projekto ekspertizė atlikta audito metu tik 2012-06-19 

Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 148-12. Ekspertizę atliko Uždaroji akcinė bendrovė „SPKT“.  

Rekomendacijos  

 

Administracijos direktoriui 

1. Užtikrinti, kad vedant banko dokumentų apskaitą būtų griežtai prisilaikoma Lietuvos 

Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 nuostatų. 

                                                                                                                                                                  
7 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 18 str. 1 d. 
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2. Užtikrinti, kad atliekant mokyklos pastato rekonstrukcijos darbus būtų griežtai 

prisilaikoma pasirašytos rangos sutarties ir statinio projektavimo užduoties reikalavimų. 

3. Siūlome pasitelkti specialistus – ekspertus ir atlikti Ringaudų pradinės mokyklos pastato 

statybos ir rekonstrukcijos dokumentacijos ir darbų ekspertizę. 

 

Mokyklos direktoriui 

1. 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 2012-08-27. Nesant galimybės 

rekomendacijų įgyvendinti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, įvardijant 

priežastis. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė  Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

 

 


