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SANTRAUKA 

   

Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos (toliau – vadinama Mokykla) 

nuostatai patvirtinti Kauno rajono tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-312. Mokyklos 

nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009-09-22. Pagrindinė Mokyklos veiklos 

sritis – sportinis ir rekreacinis švietimas. Pagrindiniai uždaviniai – teikti mokiniams 

kokybišką sportinį ir rekreacinį švietimą; padėti ugdyti lavinti sveiką asmenybę; puoselėti 

mokinių dvasines, psichines ir fizines galias; diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir 

poreikį sportuoti; ruošti sportininkus Mokyklos rajono, apskrities ir Lietuvos  Respublikos 

rinktinėms; sudaryti palankią aplinką ir galimybes mokinių pažinimo, lavinimosi 

tenkinimui; teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę  paramą 

kūno kultūros ir sporto klausimais.   

 Mokyklai 2010 m. įskaitant patikslinimus, buvo patvirtinta 646,5 tūkst. Lt 

Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kredito įskolos dengimui 37,2 tūkst. Lt,  gauta –     

667,1 tūkst. Lt asignavimų, arba 97,6 proc., negauta 16,6 tūkst. Lt, panaudota                 

667,1 tūkst. Lt.   
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AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Audito užduotis 

Atlikti Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos 2010 m. finansinį auditą. 

Auditą atliko Savivaldybės kontrolieriaus 2010-09-08 pavedimu  Nr. 1-18 vyr. specialistė 

Lina Stragienė. 

  Audituojamas subjektas – Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla. 

Audituojamas laikotarpis – 2010 m. 

 Audituojamu laikotarpiu Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklai vadovavo 

direktorius Algimantas Babavičius. Įstaiga buhalterio neturi. Mokyklos buhalterinę apskaitą 

organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

centralizuota buhalterija. Vedėjo pavaduotoja finansams Nijolė Tarvydienė. 

 Audito tikslas –  nustatyti, ar Mokykla lėšas naudoja efektyviai ir pagal tikslinę jų 

paskirtį, ar 2010 m. finansinėse ataskaitose pateikiama išsami, teisinga, tikra ir tiksli 

informacija ir, ar jos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais. Mokyklos ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai, 

dėl metinės biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio ir ataskaitos apie Savivaldybės turtą, dalis.  

 Audito metu atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

 * apklausos;   

 * palyginamoji analizė ; 

 * pokalbiai; 

 * dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra 

Audito įrodymai buvo rinkti Mokykloje  ir Kultūros, šveitimo ir sporto skyriuje.  

  Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą 

laikytasi prielaidos, kad  pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai.  

 Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

 Ši ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai, dėl 

metinės Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio ir ataskaitos apie Savivaldybės 

turtą, dalis. 
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 

 

 Audito metu buvo vertinamos Dziudo ir jojimo sporto mokyklos 2010 m. 

finansinės ir kitos ataskaitos. 

 2011-02-22 raštu Nr. F18-17 Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybai pateikti:  

1. 2010-01-01 sąskaitų likučių perkėlimo 1, 2, 3, 4 priedai; 

2. Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. balansas.   

3. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (Forma 

Nr. 2). 

 Metinių finansinių ataskaitų  2010  m. gruodžio 31 d. – Finansinės būklės 

ataskaitos, Veiklos rezultatų, Pinigų srautų, Grynojo turto pokyčių, Aiškinamojo rašto ir 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos –  vertinti negalėjome, kadangi Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija šių  ataskaitų kiekvienai biudžetinei 

įstaigai neparengė ir Kontrolės ir audito tarnybai nepateikė.   

  2010-01-01 sąskaitų likučių perkėlimo 1, 2, 3, 4 priedai ir išlaidų sąmatų vykdymo 

2009 m. gruodžio 31 d. balansas.  

 Audito metu buvo vertinamas pasiruošimas ir eiga, įgyvendinant Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir buhalterinių sąskaitų likučių  

2009-12-31 perkėlimas iš senojo sąskaitų plano į privalomojo bendrojo sąskaitų plano 

sąskaitas perėjimo prie VSAFAS dienai. Buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo iš senojo 

sąskaitų plano į privalomojo bendrojo sąskaitų plano registravimo sąskaitas pagal VSAFAS 

nuostatas tvarką reglamentuoja Finansų ministro patvirtintas „Viešojo sektoriaus subjektų 

buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašas“.  

Kultūros švietimo ir sporto skyrius 2011-02-22 raštu Nr. F-17 pateikė 2010-01-01 

Mokyklos sąskaitų likučių perkėlimo 1, 2, 3, 4 priedus ir skiriamąjį balansą 2009-12-31. 

Prieduose ir balanse pateiktos informacijos nėra galimybės sulyginti su didžiosios knygos 

įrašais iki sąskaitų uždarymo 2010-12-31 ir po sąskaitų uždarymo 2010-01-01, nes 

Mokyklai atskirai didžioji knyga nebuvo vedama. Dėl šių priežasčių Kauno rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba negali patvirtinti, kad Mokyklos buhalteriniai 

duomenys (sąskaitų likučiai) pagal VSAFAS reikalavimus yra teisingi. 

Atkreipiame dėmesį, kad Mokyklos sąskaitų likučių perkėlimo 3 priede „Likučių 

pokyčio dėl pagal VSAFAS reikalavimus atliktų veiksmų žiniaraštyje“  neįvertintos 
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sukauptos sąnaudos darbuotojams už kasmetines atostogas. Kultūros, švietimo ir sporto 

skyrius nesilaikė VSAFAS 24-jo apskaitos standarto „Su darbo santykiais susijusios 

išmokos“ reikalavimų.  

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus  atskaitomybės įstatymu nustatyta metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio sudėtis, jų sudarymo reikalavimai ir atsakomybė už ataskaitų rinkinio 

sudarymą ir pateikimą. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus  atskaitomybės įstatymo 

4,31,32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu 2010 m. savivaldybių (viešojo 

sektoriaus) metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių teikimo terminas atidėtas 

ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 1 d.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. K-

171 „Dėl 2010 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ visi viešojo sektoriaus 

subjektai Finansinių ataskaitų rinkinius ir eliminavimo duomenis pateikia iki 2011-05-

23. 

Remiantis šiuo įstatymu ir atitinkamais Vyriausybės parengtais šiam Įstatymui 

įgyvendinti teisės aktais, viešojo sektoriaus subjektai nuo 2010 m. sausio 1 d. turėjo taikyti  

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Savivaldybėje apskaitai 

tvarkyti taikant standartus nupirkta buhalterinė programa „Labbis“. Programos įdiegimas ir 

mokymai prasidėjo tik 2010 m. lapkričio mėnesį. 2010-12-17 Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1979 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės buhalterinės 

apskaitos vadovas. Apskaitos politika ir sąskaitų planas įeina į apskaitos vadovo sudėtį. 

Finansinių ataskaitų rinkinys  2010  m. gruodžio 31 d.   

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius atskiro sąskaitų plano įstaigoms nerengė, o 

įstaigos vadovai netvirtino. Naudojamas bendras sąskaitų planas, patvirtintas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius Mokyklos metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

neparengė ir iki 2011-05-02 Kontrolės ir audito tarnybai nepateikė.  

 Tarnyba 2011-04-29 raštu Nr. 4-36 kreipėsi į Kauno rajono kultūros, švietimo ir 

sporto skyrių dėl Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinių 2010-12-31 pateikimo. Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrius 2011-05-02 raštu Nr. F18-41 atsakė, kad Mokyklos duomenys už 

2010 metus yra suvesti į programą „Labbis“, kuri įsigyta 2010 m. rugpjūčio mėnesį 

Programa pradėjo veikti (prasidėjo mokymai) tik 2010 m. lapkričio mėn. Finansinių 

ataskaitų skyrius neturi, nes programoje jų nėra. Raštu Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 

nurodė, kad Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos finansinių ataskaitų rinkinį už 

2010 m. pateiks, kai jas bus galima suformuoti programoje „Labbis“. 
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Viešojo sektoriaus subjektai turi pateikti finansinių ataskaitų rinkinį Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais. Jei 

finansinių ataskaitų rinkinys nepateikiamas vartotojams per nustatytą laiką po ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos, jo naudingumas mažėja.  

 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2010  m. gruodžio 31 d. ataskaitos 

 Mokykla išlaikoma iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto. Mokykla vykdė dvi 

programas: švietimo ir specialiąją. Švietimo programai vykdyti parengtos dvi sąmatos: 

moksleivio krepšelio ir biudžeto lėšos aplinkai finansuoti.     

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-37 ir 

patikslinimais (2010-05-27 sprendimu Nr. TS-175,  2010-06-17 sprendimu Nr. TS-211, 

2010-12-16 sprendimu Nr. TS-468, 2010-12-30 sprendimu Nr. TS-496) Mokyklai 

patvirtinta 646,5 tūkst. Lt biudžeto asignavimų. Kreditinio įsiskolinimo dengimui išlaidas 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2010-02-18 sprendimu Nr. TS-37 ir patikslinimais 

patvirtino Kauno rajono švietimo įstaigų 3000,0 tūkst. Lt. Pagal atskirus asignavimų 

valdytojus sąmatas kreditinio įsiskolinimo dengimui sudarė Kultūros, švietimo ir sporto 

skyrius. Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklai kreditinio įsiskolinimo dengimui 

skirta 37,2 tūkst. Lt.  Grafike pavaizduota kiek skirta lėšų procentais atskiroms sąmatoms 

vykdyti: 

Biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal sąmatas proc.

1,2

4,35,5

89

Moksleivio krepšelio

Biudžeto lėšos
aplinkai finansuoti

Kreditiniam
įsiskolinimui dengti

Spec. lėšos

 

 Mokyklos 2010 m. vykdytų programų suvestiniai duomenys (Forma N.2) pateikti      

1 lentelėje. 
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1 lentelė, Tūkst. Lt 

Išlaidų sąmatos 
pavadinimas 

Patvirtintas 

asignavimų 

planas metams 

Patikslintas 
asignavimų 

planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Skirtumas 
(5-3) 

1 2 3 4 5 6 
Moksleivio krepšelis 8,6 8,3 8,3 8,3 - 
Biudžeto lėšos aplinkai 
finansuoti 

536,5 608,5 608,2 608,2 - 

Specialioji programa 29,7 29,7 21,7 21,7 -8,0  
Iš viso: 574,8 646,5 638,2 638,2 -8,0 
Kreditinio įsiskolinimo 
dengimas 

37,2 37,2 37,2 37,2 - 

Iš viso: 612,0 683,7 675,4 675,4 -8,0 
  

 Mokykla 2010 m. gavo – 675,4 tūkst. Lt, arba 98,8 proc. patvirtintų asignavimų.  

Negauta specialiosios programos finansavimui  patvirtintų asignavimų 8,0 tūkst. Lt.   

  Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitose reikšmingų klaidų ar neatitikimų 

nenustatyta. 

Kiti pastebėjimai 

Apie kitus nustatytus neatitikimus, teisės aktų pažeidimus mokykla buvo informuota 

žodžiu ir raštu, 2010-12-14 Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų   

Nr. 4-69. Teiktos 6 rekomendacijos veiklai pagerinti  Dziudo ir jojimo sporto mokyklai bei 3 

rekomendacijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui. 

 Mokykla rekomendacijas įgyvendino. Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą 

pateikta 2011-01-25 raštu Nr. N7-5.  

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2011-01-31 raštu Nr. O3-3 Kontrolieriaus 

tarnybai į dvi rekomendacijas pateikė tik formalius atsakymus.   

REKOMENDACIJOS  

  Užtikrinti, kad įstaigos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis teisės 

aktais, reglamentuojančiais Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė       Lina Stragienė 


