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ĮŽANGA 

 
Finansinis auditas atliktas Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2009 m. spalio 9 d. 

pavedimu Nr. 1-32. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono Babtų gimnazija (toliau tekste gimnazija), 

identifikavimo kodas – 191089878, adresas: Kėdainių g. 48, Babtų mstl., Kauno rajonas. Gimnazija 

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

Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2009 metai.  

Audituotu laikotarpiu gimnazijai vadovavo direktorius Vidas Mikalauskas. Apskaitą tvarkė 

vyr. buhalterė Jolita Danauskienė.  

Auditą atliko vyr. specialistė Olga Štuopienė.  

Audito tikslas: pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2009 metų finansinių ataskaitų tikrumo 

ir teisingumo, įvertinti turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir įvertinti vidaus 

kontrolę. Dėl 2008 metų finansinių ataskaitų buvo pareikšta neigiama nuomonė. 

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 2009 metų finansinės atskaitomybės duomenis1: Išlaidų 

sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanso (Forma Nr. 1- metinė), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo         

2009-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2 - metinė), Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2009 

m. apyskaitos (Forma Nr. 3- metinė), Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2009 m. apyskaitos 

                                                
1
Biudžetinių įstaigų finansinės atskaitomybės sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. 1K-413 (Žin., 2005, Nr. 5-21 su pakeitimais iki 2009, Nr. 5-156). 
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(Forma Nr. 4- metinė), Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 6-

metinė), paaiškinamojo rašto. 

Visiškas užtikrinimas, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų yra 

neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 100 %  ūkinių 

operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių. 

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

programai parengtos dvi sąmatos: 

* mokinio krepšelio išlaidų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 2007,8 tūkst. Lt, gauta 

– 2007,8 tūkst. Lt, padaryta kasinių išlaidų – 1982,1 tūkst. Lt,  faktinių išlaidų – 1940,6 tūkst. Lt; 

* aplinkos lėšų sąmata, kurios vykdymui buvo patvirtinta 696,3 tūkst. Lt, gauta – 596,1 

tūkst. Lt, padaryta faktinių išlaidų – 644,4 tūkst. Lt. 

Specialiosios programos vykdymui buvo patvirtinta 18,0 tūkst. Lt, , gauta – 16,1 tūkst. Lt, 

padaryta faktinių išlaidų – 16,1 tūkst. Lt. 

Auditas atliktas vadovaujantis valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu       

Nr. V-26 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais.  

Pagal sudarytą audito programą atlikome savarankiškas audito procedūras ilgalaikio turto,  

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ir atsiskaitymų su debitoriais kreditoriais apskaitos 

srityje. Atliktas 2009 m. finansinės atskaitomybės sudarymo ir jos teisingumo vertinimas.    

Auditą atlikome žinant gimnazijos direktoriui V. Mikalauskui ir vyriausiajai buhalterei                    

J. Danauskienei, kurie yra atsakingi už audituojamo laikotarpio gimnazijos veiklą ir finansinės 

atskaitomybės teisingumą ir parengimą laiku. 

 
AUDITO REZULTATAI  

 
Visos finansinės atskaitomybės formos pateiktos nesilaikant patvirtintų terminų, pavėluotai. 

Atlikus savarankiškas audito procedūras, nustatyti kai kurie lėšų ir turto naudojimo, išlaidų 

registravimo buhalterinės apskaitos registruose, jų duomenų perkėlimo į finansinės atskaitomybės 

ataskaitas neatitikimai teisės aktų reikalavimams bei netikslumai, turėję įtakos ataskaitų duomenų 

patikimumui.  

Gimnazijos pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto asignavimai. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. TS-38 gimnazijai patvirtinta 

2993,5 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, įskaitant vėlesnius patikslinimus – 2722,1 tūkst. Lt. 

2009 m. programų suvestiniai duomenys pateikti 1 lentelėje (biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitų duomenys). 
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1 lentelė, tūkst.Lt 

Išlaidų pavadinimas 
pagal atliekamas 
funkcijas 

Patvirtintas 
asignavimų 
planas 
metams 

Patikslintas 
asignavimų 
planas 
metams 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Skirtumas 
(stulp.5-3) 

Faktinės 
išlaidos 

Skirtum 
(stulp. 7-
5 ir / 7-3) 

Mokinio krepšelis 2184,9 2007,8 2007,8 1982,1 - 25,7 1940,6 -41,5 / 

- 67,2 

Aplinka 803,6 696,3 596,1 596,1 - 100,2 644,4 48,3 / 

- 51,9 

Spec. programa 5 18 16,1 16,1 - 1,9 16,1 - / -1,9 

Iš viso 2993,5 2722,1 2620 2594,3 -127,8 2601,1 6,8 /  

-121 

 

Gimnazija gavo 96,2 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 102,1 tūkst. Lt planuotų lėšų.   

Mokinio krepšelio gautos visos planuotos lėšos 2007,8 tūkst. Lt, faktinės išlaidos – 1940,6 

tūkst. Lt, t.y. 67,2 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Kasinių išlaidų padaryta 1982,1 tūkst. Lt, t.y. 

41,5 tūkst. Lt daugiau negu faktinių.  

Aplinkos lėšų faktinės išlaidos plano neviršijo, viršijo gautus asignavimus ir kasines – 48,3 

tūkst. Lt.  

 

2009 m. kasinių išlaidų struktūra

0,6%

76,4 %

23%

moksleivio krepšelis

mokyklos aplinka

spec. programa

    

% 

 
 

   

 Mokinio krepšelio lėšos sudaro didžiausią asignavimų dalį – 76,4 %, gimnazijos aplinkai  

tenka 23 %, lėšų, specialioji programa sudaro 0,6 %. 

  

Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanso neatitikimai 

Gimnazijos priestato statyba ir senojo pastato rekonstrukcija baigta. Pastatas po 

rekonstrukcijos ir naujo pastato statybos komisijos, paskirtos Kauno apskrities viršininko         

2006-12-22 įsakymu Nr. V-536, pripažintas tinkamu naudoti 2007-08-31 aktu. Statybos ir 
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rekonstrukcijos vertė 7792,9 tūkst. Lt. Pastatas eksploatuojamas, tačiau iki 2010-05-25 Švietimo, 

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

neperdavė. Pastato vertė nepadidinta.  

Gimnazijos apskaitoje užpajamuota valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, už 29,1 tūkst. 

Lt, iš jų 23,6 tūkst. Lt ilgalaikio turto ir 6,1 tūkst. Lt trumpalaikio turto. Savivaldybės tarybos 

sprendimais perduotas gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybės turtas, 

privalo būti užregistruotas Savivaldybės administracijos apskaitoje, su Gimnazija pasirašyta turto 

panaudos sutartis. Gimnazijoje minėtas turtas užregistruotas užbalansinėje sąskaitoje. 

Savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patikėjimo teise perduotas 

valstybės turtas turėjo būti užregistruotas savivaldybės administracijos apskaitoje. Gimnazijai turtas 

perduotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo2 nuostatas, nes savivaldybės biudžetinės įstaigos nėra priskirtos šiame 

įstatyme nurodytam valstybės turto patikėtinių sąrašui. 

2008 m. inventorizacija Gimnazijoje laiku neatlikta. Auditoriui duomenys apie 

inventorizacijos rezultatus nebuvo pateikti. Atsižvelgdamas į rekomendacijas, gimnazijos 

direktorius žadėjo atlikti neeilinę turto inventorizaciją, tačiau jos neatliko. Už 2009 m 

inventorizacija atlikta nepilnai. Turto ir įsipareigojimų  duomenys inventorizacijos duomenimis 

nepatvirtinti. Ant ilgalaikio turto nesurašyti inventoriniai numeriai, todėl faktiškai turtas sunkiai 

atpažįstamas (identifikuojamas). Gimnazija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių reikalavimų3: 

- Direktoriaus 2009-12-15 įsakyme Nr. V-42 nenurodytas inventorizacijos pradžios ir 

pabaigos laikas, į komisijos sudėtį įtrauktas materialiai atsakingas asmuo – P. Svetulevičius, 

pavaduotojas ūkio reikalams. Direktoriaus įsakymas parengtas tik 2009-12-15, o aprašuose 

nurodyta, kad inventorizacija pradėta lapkričio 16 d., baigta lapkričio 30 d. 

 - neatlikta pinigų, skolų, atsargų, turto, esančio užbalansinėje sąskaitoje, inventorizacija; 

- neinventorizuoti mokyklos priestato ir rekonstrukcijos darbai. Turto įsigijimo vertės 

padidėjimo sumą ir padarytų pakeitimų duomenis komisija privalėjo įrašyti į inventorizavimo 

aprašą; 

- neteisingai įforminti inventorizavimo aprašai. 

 Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių4 reikalavimais metų 

pabaigoje 200 sąskaita „išlaidos įstaigai išlaikyti“ uždaroma finansavimo suma (gauta ir panaudota). 

                                                
2 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (su vėlesniais pakeitimais), 
1998-05-12 Nr. VIII-729, 9 str. 2 d. ir 10 str. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622 su pakeitimais) patvirtintos 
Inventorizacijos taisyklės 
 
4 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 70 Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės 
apskaitos taisyklių (2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija; Žin., 2006, Nr. 2-16). 
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Nenurašytą faktinių išlaidų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro įsiskolinimas kreditoriams. 

Gimnazijos biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas sudarė 124,1 tūkst. Lt, balanso eilutėje „Išlaidos iš 

biudžeto“ parodyta 120,1 tūkst. Lt, t.y. 4 tūkst. Lt per maža. Vyr. buhalterė nesilaikė Biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių reikalavimų, dėl to balanso duomenys išlaidų straipsniuose 

neteisingi. 

Paramos lėšos  

Gimnazija nesivadovavo Vyriausybės 2001-05-14 nutarimo Nr. 543 66 p.5 nuostata, kad 

gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu ir naudojama pagal 

atskirą biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. Neįvykdė Kontrolės ir audito tarnybos 

teiktos rekomendacijos sudaryti išlaidų sąmatą – 2009 m. paramos lėšų išlaidų sąmatos nesudarė.  

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitos neatitikimai 

 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitoje (forma Nr.6) kreditinis 

įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas 108,9 tūkst. Lt, debitorinio įsiskolinimo – 

nėra. 

Gimnazija ataskaitoje pateikė neteisingus duomenis, t.y. bendrą kreditinio įsiskolinimo sumą 

parodė 38,9 tūkst. Lt per mažą, iš jų biudžeto lėšų kreditinį įsiskolinimą 15,2 tūkst. Lt per mažą. 

Ataskaitoje neparodė 5,4 tūkst. Lt debetinio įsiskolinimo, iš jų 0,5 tūkst. Lt biudžeto lėšų. Dėl to ir 

Savivaldybės Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaita netiksli. 

Gimnazijos kreditinio įsiskolinimo duomenys ataskaitoje neatitinka duomenis, nurodytus 

apskaitoje: 

* darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų faktinis įsiskolinimas 75,9 tūkst. Lt, iš jų 

biudžeto lėšų 70 tūkst. Lt, atskaitoje parodė – 53,5 tūkst. Lt; 

* už prekes ir paslaugas faktinis įsiskolinimas 71,9 tūkst. Lt, iš jų biudžeto lėšų 54,1 tūkst. 

Lt, ataskaitoje parodė – 55,4 tūkst. Lt.   

Gimnazija nesilaikė Inventorizacijos taisyklių3 reikalavimų, sudarant 2009 metų finansinę 

atskaitomybę, skolų neinventorizavo, daugelio tarpusavio atsiskaitymo aktais nesuderino. Todėl 

išlieka rizika, kad ne visos klaidos buvo nustatytos.   

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ataskaitų neatitikimai 

Mokinio krepšelio Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ataskaita 

Mokinio krepšelio gautos visos 2007,8 tūkst. Lt planuotos lėšos, tačiau faktinės išlaidos 

sudarė 1940,5 tūkst. Lt, t.y. 67,3 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Gimnazija 2009  m. gruodžio 

                                                                                                                                                            
 
5  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių (Žin., 2001, Nr.42-1455 su pakeitimais) 
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mėnesį netiksliai apskaičiavo lėšų poreikį ir Taryba  2009-12-17 sprendimu Nr. TS-450 gimnazijai 

papildomai skyrė 38,7 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų. 

Kasinių išlaidų padaryta 1982,1 tūkst. Lt, t.y. 41,6 tūkst. Lt daugiau negu faktinių. 2009-01-

01 mokinio krepšelio lėšų kreditinio įsiskolinimo nebuvo. 41,6 tūkst. Lt krepšelio lėšų panaudojo 

aplinkos programos socialinio draudimo įmokoms sumokėti. Gimnazija nesilaikė Kauno rajono 

savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimų7 – į Tarybą dėl mokinio krepšelio 

lėšų perkėlimo į aplinkos lėšas nesikreipė. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 str6. nustato, kad nepanaudotos 

mokinio krepšelio lėšos gali būti naudojamos mokymo reikmių įsiskolinimams dengti. 

Gimnazija nesilaikė Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos    

9.7 p.7 reikalavimo: metams pasibaigus, nepanaudotą asignavimų likutį grąžinti į Savivaldybės 

biudžetą iki sausio 7 dienos. Mokinio krepšelio lėšų nepanaudotą likutį 25,7 tūkst. Lt į Savivaldybės 

biudžeto sąskaitą pervedė  tik 2010-01-15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 59 p.5, metų pabaigoje likusios 

nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos grąžinamos į valstybės biudžetą – pervedamos iš 

savivaldybių biudžetų sąskaitų į Valstybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos.  

 Gimnazija nepasinaudojo galimybe nepanaudotas mokinio krepšelio lėšas panaudoti 

įsiskolinimams dengti. 

Specialiosios programos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ataskaita  

Gimnazijos 2009 m. specialiąją programą sudaro lėšos, gautos už sporto salės ir 

mokyklinio autobusiuko nuomą. Gimnazija nesilaikė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

taisyklių reikalavimų4 ir neįvykdė Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos: iki galo neatskyrė 

pavedimų ir lėšų, gautų už paslaugas, apskaitos. Gautos pajamos apskaitytos pavedimų ir lėšų, 

gautų už paslaugas, sąskaitose. 

Taryba 2009-02-26 sprendimu Nr. TS-38 Gimnazijai patvirtino specialiosios programos 

pajamų ir išlaidų  5 tūkst. Lt, patikslino – 18 tūkst. Lt. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo       

2009-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 2) parodė, kad specialiosios programos vykdymui patvirtinta 18 

tūkst. Lt, gauta 16,1 tūkst. Lt ir panaudota 16,1 tūkst. Lt. 

Per 2009 m. Gimnazija išrašė sąskaitų už salės ir autobusiuko nuomą 19,0 tūkst. Lt,    

2009-12-31 liko debetinis įsiskolinimas – 3,2 tūkst. Lt (neatsiskaitė nuomininkai). Gimnazija skolos 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 6) neparodė. 

                                                
6 Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatymas (Žin., 2008, Nr. 149-6020 su pakeitimais). 
7 Kauno rajono tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. 129 patvirtinta Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir 
vykdymo tvarka 
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Gimnazija 2007 m. sudarė biuro įrangos aptarnavimo sutartis Nr.07444 su UAB „Devela“. 

Sutarties objektas – kopijavimo aparato aptarnavimas. Savininkas įsipareigoja aparatą aprūpinti 

eksploatacinėmis medžiagomis ir popieriumi. Gimnazija moka savininkui pagal skaitliuko 

parodymus po 0,06 Lt už kiekvieną padarytą A4 formato dokumento kopiją. 

Gimnazija savo kainos už kopijavimo paslaugas nenustatė, atlieka paslaugą, ima 0,06 Lt už 

1 kopiją, kaip numatyta sutartyje. 

Gimnazija nesilaikė Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimų7 ir 

neįvykdė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos, atliekant 2008 m. auditą, 

specialiosios programos sąmatos, pajamoms gautoms už kopijavimo paslaugas, nesudarė.  

Lėšos apskaitomos pavedimų lėšų sąskaitoje. Už aparato sunaudotą elektros energiją ir 

atliekamą darbą, aptarnaujant aparatą bei pinigų apskaitą, gimnazija apmoka Biudžeto lėšomis. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte8 numatyta, 

kad kainas ir tarifus už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas nustato, tvirtina 

Savivaldybės taryba. Gimnazija nesilaikė Tarybos sprendimu patvirtintos tvarkos reikalavimų7,– dėl 

paslaugų (salės nuomos, kopijavimo) kainos nustatymo nesikreipė į Savivaldybės administracijos 

direktorių. 

Pagal sutartį UAB ,,Angolita“ turėjo mokėti gimnazijai po 20 Lt per mėnesį už maisto 

produktų automato sunaudotą elektros energiją. Gimnazija 2008 m. ir 2009 m. gautų pinigų 

nepanaudojo biudžeto išlaidoms už elektrą sumažinti. Todėl 2010 m. privalo grąžinti į Savivaldybės 

biudžetą, kaip netekusias paskirties lėšas.  Pasibaigus mokslo metams sutartis nutraukta.   

 

Gimnazijos direktorius dėl kitų audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų bei neatitikimų 

informuotas 2009-12-28 raštu Nr. 4-117. 

Gimnazijoje yra žemas vidaus kontrolės lygis finansinės atskaitomybės sudarymo ir 

pateikimo srityje, vidaus kontrolės rizika aukšta. 

Rekomendacijos 

1.Valstybės turtą, valdomą patikėjimo teise, perduoti Savivaldybės administracijai. Sudarius 

valstybės turto panaudos sutartį, užregistruoti Gimnazijos užbalansinėje sąskaitoje. 

2. Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis atlikti Gimnazijoje inventorizaciją. Ant 

ilgalaikio turto surašyti inventorinius numerius. 

3. Užtikrinti, kad įstaigos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais Biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

                                                
8 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 
37p. 
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4. Pakartotinai. Nustatyti Gimnazijos vadovybės atliekamas kontrolės procedūras, kad 

finansinėse ataskaitose būtų pateikiami tikslūs ir teisingi duomenys, kad audito metu nustatytos 

klaidos ir neatitikimai nesikartotų ateityje. Užtikrinti, kad visos ataskaitos nustatyta tvarka būtų 

pateikiamos nustatytu terminu. 

5. Lėšų, gautų už suteiktas paslaugas apskaitą tvarkyti vadovaujantis Tarybos 2003 m. 

gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 129  patvirtinta specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarka, 

lėšas laiku pervesti į Biudžeto ir finansų skyriaus sąskaitą. 

6. Sudaryti Specialiąją programą pajamoms, gautoms už kopijavimo paslaugas.  

7. Dėl paslaugų kainos nustatymo kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių. 

8. Suskaičiuoti ir grąžinti į Savivaldybės biudžetą kaip netekusias paskirties lėšas, gautas 

2008 m. ir 2009 m iš UAB „Angolita“ už sunaudotą elektros energiją. 

9. Įvertinti vyr. buhalterio darbą ir sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti. 

 

Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2010-08-01. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

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

 

Rekomendacija Savivaldybės administracijos direktoriui: 

Įvertinti Babtų gimnazijos direktoriaus V. Mikalausko veiklą. 

 

Savivaldybės kontrolierė          Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė         Olga Štuopienė 

 


