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I. ĮŽANGA 

 Audito atlikimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus 2009-11-05 

pavedimas Nr. 1-37 atlikti Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos (toliau - mokyklos) 

finansinį auditą. 

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla (kodas 191092511) 

įsikūrusi adresu Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Kauno rajone. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, 

kurio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėjas –Kauno rajono savivaldybės taryba. 

Mokykla Juridinių asmenų registre įregistruota 1994-09-16. Registravimo pažymėjimas Nr. 058236 

išduotas 2005-01-14. 

 Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2009 m. finansinę atskaitomybę, duomenų 

tikrumą, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. 

 Audituojamas laikotarpis – 2009 metai. 

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Kauno rajono tarybos 2005-04-07 sprendimu Nr. TS-86 

patvirtintais Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatais. Mokyklos struktūroje yra 

Altoniškių skyrius (Altoniškių pradinė mokykla). Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, veiklos 

rūšys – pradinis, bendrasis pagrindinis mokymas. Nuostatai struktūra ir turiniu ne visai atitinka 

Švietimo ir mokslo ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. ISAK-1162 patvirtintų Reikalavimų 

valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams galiojančios redakcijos. Nustatyta, kad faktiškai 

vykdomas mokinių ir mokyklos darbuotojų maitinimas, mokinių pavėžėjimas, žmonių sveikatos 

priežiūra, komunalinių paslaugų (šildymo ir šalto vandens) tiekimas kitiems vartotojams, tačiau 

įstaigos nuostatuose ši veikla nenurodyta. Taryba nėra nustačiusi tarifų (įkainių) darbuotojų 

maitinimui. 

Mokykla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto: skiriamas finansavimas mokyklos 

aplinkai, valstybinėms funkcijoms (moksleivio krepšeliui). Mokykla turi specialiosios programos 

lėšų, yra paramos gavėja.   
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Mokyklai nuo 1987-09-01 vadovauja direktorius Vladas Šlajus. 

Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarkė ir finansines ataskaitas rengė Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus Centralizuota buhalterija, kuriai vadovavo vedėjo pavaduotoja finansams Nijolė 

Tarvydienė.   

 Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus. 

 Planuojant ir atliekant finansinį auditą nėra siekiama nustatyti visus audituojamo subjekto 

valdymui svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 

 Auditą atliko Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Marija Pasiaurienė ir Kontrolės ir 

audito tarnybos vyr. specialistė Lina Stragienė. Audito bendrąją vidinę peržiūrą atliko Savivaldybės 

kontrolierė Vida Marta Kruopienė. 

 

II. AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

 Atliktas mokyklos 2009 m. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 atskaitos (forma 

Nr. 2) ir Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitos (forma Nr. 6) auditas. 

Mokykla 2009 m. nebuvo asignavimų valdytoja. Išlaidų sąmatos vykdymo balansas (forma Nr. 1), 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apyskaita (forma Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio 

materialiojo turto apyskaita (forma Nr. 4) nerengiama. Audito metu vertintas turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas.  

Mokykloje 2009 m. pabaigoje dirbo 59 darbuotojai, tarp jų 35 pedagoginiai darbuotojai. 

Etatų sąrašas patvirtintas Tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. TS-304 ir Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2009-10-01 įsakymu Nr. ĮS-1853. Iš mokinio krepšelio išlaikomi 6 

etatai, iš aplinkos lėšų – 18,75 etato. 

Mokykloje 2009/2010 mokslo metams sukomplektuota 14 klasių komplektų. 

Inventorizacijų duomenimis ataskaitinio laikotarpio pradžioje mokykla turėjo 3381,1    

tūkst. Lt vertės ilgalaikio ir 319,0 tūkst. Lt trumpalaikio Savivaldybės turto, 43,5 tūkst. Lt vertės 

ilgalaikio ir 5,4 tūkst. Lt vertės trumpalaikio valstybės turto. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 

3373,6 tūkst. Lt vertės ilgalaikio ir 315,7 tūkst. Lt trumpalaikio Savivaldybės turto, 43,5 tūkst. Lt  

vertės ilgalaikio ir 5,4 tūkst. Lt vertės trumpalaikio valstybės turto. 

Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitos duomenimis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje mokėtina suma 15,7 tūkst. Lt. 

Mokykla 2009 m. vykdė 2 programas: švietimo ir specialiąją.  

Mokyklai 2009 m. buvo patvirtinta 1746,7 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto asignavimų su 

patikslinimais. Mokyklai buvo skirta ir panaudota 1711 tūkst. Lt asignavimų, tai yra vidutiniškai 

finansuota 97,9 proc., aplinka – 92,3 proc. 
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Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti, vidutiniškai tenkančios 

vienam Zapyškio pagrindinės mokyklos mokiniui metams 6,09 tūkst. Lt, Kauno rajone – 4,7 tūkst. 

Lt. Zapyškio pagrindinės mokyklos mokiniui mokinio krepšelio lėšų vidutiniškai tenka 1,39     

tūkst. Lt arba 29 proc. daugiau negu vidutiniškai vienam mokiniui Kauno rajone.  

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos aplinkai finansuoti, tenkančios vidutiniškai vienam 

mokiniui Zapyškio mokykloje 2,12 tūkst. Lt, Kauno rajone – 3,8 tūkst. Lt. Aplinkai finansuoti 

skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos tenkančios vidutiniškai vienam mokiniui metams Zapyškio 

mokykloje 1,68 tūkst. Lt arba 79 proc. mažesnės negu tenkančios vidutiniškai vienam mokiniui 

Kauno rajone. 

 

MOKYKLOS 2009 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ DUOMENYS 

Tūkst. Lt 

Išlaidų 
pavadinimas 

Patvirtinta sąmata 
metams, įskaitant 
patikslinimą 

Gauti 
asignavi-
mai 

Kasinės 
išlaidos 

Faktinės 
išlaidos 

Kasinių ir faktinių 
palyginimas: 
kasinės didesnės 
(+), mažesnės (-) 

Finansavimo 
proc. nuo patvirt-
intos sąmatos 

Mokinio 
krepšelis 

1235,2 1235,2 1235,2 1235,2 0 100 

Aplinka  462,5 427,0 427,0 461,8 -34,8 92,3 
Specialioji 
programa 

1,7 1,5 1,5 1,5 0 88,2 

Kreditinio 
įsiskolinimo 
dengimui 

47,3 47,3 47,3 47,3 0 100 

IŠ VISO 1746,7 1711,0 1711,0 1745,7  97,9 
 

 Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra 

reikšmingų iškraipymų ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai. Visiškas 

užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome 

100 proc. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių. 

 Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis 1 proc. asignavimų. Šis nustatytas 

reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos 

pavienės klaidos arba jų visuma parodo, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra 

teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. 

 Audito metu buvo atliktas audituojamo subjekto veiklos, apskaitos bei vidaus kontrolės 

sistemos tyrimas, buvo nustatytas reikšmingumo lygis ir svarbiausios audito sritys. Vertinant vidaus 

kontrolę buvo susipažinta su vidaus kontrolės aplinka ir procedūromis atskirose srityse. Buvo 

parengtos darbo užmokesčio srities ir išlaidų prekėms ir paslaugoms programos ir pagal jas atliktos 

didelės apimties savarankiškos audito procedūros. 
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 Audito procedūros atliktos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuotoje 

buhalterijoje, kuri tvarkė apskaitą ir parengė finansines ataskaitas. 

Auditą suplanavome ir atlikome taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinių 

ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

teisėtumo. 

III. PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Dėl Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ir Debetinio ir kreditinio 

įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitų duomenų teisingumo 

1.1. Dėl finansinių ataskaitų parengimo 

Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus Centralizuota buhalterija pagal 2005-06-06 Buhalterinės apskaitos tvarkymo 

paslaugų sutartį Nr. 7.  Pažymėtina, kad sutartyje nenurodyta: kokią informaciją, kokia forma, už 

kokius laikotarpius apskaitos tvarkytojas pateikia įstaigai, kokias finansines ataskaitas ar ataskaitų 

rinkinį rengia apskaitos tvarkytojas ir kita. Savivaldybėje nebuvo nustatyta, kokias finansines 

ataskaitas, ataskaitų rinkinį privalo parengti įstaigoms, kurių apskaitą tvarko, Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus Centralizuota buhalterija. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuota 

buhalterija kiekvienai įstaigai nerengė atskirų finansinių ataskaitų rinkinių, o už visas įstaigas 

sudarė vieną finansinių ataskaitų rinkinį. 2010 metais apskaita turi būti tvarkoma pagal viešojo 

sektoriaus apskaitos standartus, todėl rekomendacija neteikiama. 

1.2. Dėl atsiskaitymų su kitais debitoriais ir kreditoriais apskaitos 

Pastebėta, kad tvarkydama apskaitą Centralizuota buhalterija 570 Lt šildymo sistemos 

remonto išlaidas neteisingai priskyrė šildymo, o ne ilgalaikio turto remonto išlaidoms. Debitorinio ir 

kreditorinio įsiskolinimo 2009-12-31 ataskaitos 7 stulpelio 13 eilutėje nurodė 0,6 tūkst. Lt per daug, 

25 eilutėje per mažai. 

Debetinio įsiskolinimo (gautinos sumos) nei ataskaitinio laikotarpio pradžioje nei pabaigoje 

ataskaitoje nenurodė. Negalime patvirtinti gautinos sumos, kadangi buhalterija tinkamai netvarkė 

kitiems vartotojams teikiamų komunalinių paslaugų apskaitos. Mūsų preliminariais skaičiavimais 

laikotarpio pabaigoje nenurodytas 1357 Lt debetinis įsiskolinimas.  

Apibendrinta išvada. Negalėjome patvirtinti Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo 2009-

12-31 ataskaitos dalies „Debitorinis įsiskolinimas“. 

1.3. Dėl Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ataskaitos duomenų teisingumo 

Prekių ir paslaugų naudojimo kasinės ir faktinės išlaidos atvaizduotos apskaitoje buvo iš 

tikrųjų atliktos, tačiau apskaitoje nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 72 punkto reikalavimais ir Biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 141 punkto reikalavimais, nes kitomis lėšomis nepripažino 
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3431,75 Lt įplaukų gautų už komunalines paslaugas, o gautomis sumomis mažino kasines ir 

faktines išlaidas. Negalėjome patvirtinti Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ataskaitos 

223 eilutės kasinių ir faktinių išlaidų duomenų. 

Apibendrinta išvada. Mokyklos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009-12-31 ataskaitos 

223 eilutės kasinių ir faktinių išlaidų duomenys sumažinti 3,4 tūkst. Lt, nes nebuvo vadovautasi 

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis. 

 1.4. Dėl teikiamų komunalinių paslaugų 

Zapyškio pagrindinė mokykla vykdo nuostatuose nenumatytą veiklą: teikia komunalines 

paslaugas, šaltą vandenį ir šilumą, kitiems vartotojams. Pasirašytose paslaugų teikimo sutartyse 

nepakankamai apibrėžtos paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už paslaugas sąlygos.  

Centralizuota buhalterija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 72 punkto reikalavimais ir Biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 141 punkto reikalavimais, nes kitomis lėšomis nepripažino 

3431,75 Lt įplaukų gautų už komunalines paslaugas, o gautomis sumomis mažino kasines ir 

faktines išlaidas. 

Centralizuota buhalterija nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų 

apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos 

arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti: kas mėnesį neapskaičiavo 

mokėtinos sumos, ūkinių operacijų nefiksavo žiniaraštyje, ataskaitose nenurodė debetinio 

įsiskolinimo, išskyrus  Garliavos PSPC patalpų šildymą.  

Už paslaugas gyventojai moka nesistemingai – dažnai rečiau kaip kartą per ketvirtį. Už 

2008/2009 metų šildymo sezoną mokytoja B. Bielskienė sumokėjo 2335 Lt (1001 Lt už 2008 m., 

1334 Lt už 2009 m.) tik 2009-06-01 (KPO KSS Nr. 00107), už vandenį 91,8 Lt (2009-06-01 KPO 

Nr. KSS 00108). 2009 m. birželio mėnesį šiomis sumomis sumažintos kasinės ir faktinės išlaidos 

šildymui ir vandentiekiui. Už 2009 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius (983 Lt šildymas, 204 Lt 

vanduo) mokytoja atsiskaitė 2010 m. balandžio mėnesį. Sumos, gautos už praėjusiais ataskaitiniais 

laikotarpiais suteiktas komunalines paslaugas, negrąžintos į Savivaldybės biudžetą. 

 Iš Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriaus katilinės šildomos 227,7 kv. m 

patalpos. Tarp jų: 120,31 kv. m mokyklos patalpos, 107,39 kv. m privačios B. Bielskienės 

gyvenamosios patalpos. Faktines Altoniškių skyriaus šildymo išlaidas buhalterija apskaičiuoja pagal 

mokyklos kiekvieną mėnesį pateikiamus Kuro likučio apmatavimo aktus, kuriuose nurodomas kuro 

likutis ir sunaudotas kiekis. 

  Kultūros, švietimo ir sporto skyrius su B. Bielskiene pasirašė 1999-06-15 sutartį Nr. 10 „Dėl 

apmokėjimo už šilumą ir vandenį“. Sutartyje nurodyta: 
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* „Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyrius , toliau vadinamas TIEKĖJU...“ 

* „...už vandenį moka pagal kontrolinio skaitliuko parodymą, vieno kub. vandens kaina   

2,04 Lt“.  

* „Vartotojas įsipareigoja apmokėti už patalpų mėnesio šildymą 393,42 Lt“. 

Sutartyje neaptartos tarifų keitimo sąlygos, mokesčio sumokėjimo terminas, sutarties 

galiojimo terminas ir kita.  

Šiuo metu ir 2009 metais UAB „Giraitės vandenys“ tiekiamo šalto vandens galiojanti kaina 

2,24 Lt be PVM, 2,71 Lt su PVM. Tokiu būdu iš Savivaldybės biudžeto dengiama dalis                 

B. Bielskienės šalto vandens išlaidų.  

 Palyginus iš Altoniškių skyriaus katilinės šildomų mokyklos patalpų ir privačių                  

B. Bielskienės patalpų vidutines 1 kv. m šildymo išlaidas, nustatyta, kad dėl tinkamai 

neadministruotos 1999-06-15 sutarties Nr. 10 „Dėl apmokėjimo už šilumą ir vandenį“ ir apskaitos 

netvarkymo iš Savivaldybės biudžeto buvo dengiama dalis privačių patalpų šildymo išlaidų.      

2009 m. tam tikslui panaudota 5741 Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.  

Audito metu pasirašytos patikslintos komunalinių paslaugų tiekimo sutartys su visais 

vartotojais, pradėta tvarkyti teikiamų paslaugų apskaita. 

Apibendrinta išvada. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius tinkamai neadministravo sutarčių 

dėl komunalinių paslaugų tiekimo, nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų 

apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos 

arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Dėl paminėtų dalykų dalis 

B. Bielskienės faktinių išlaidų privačioms patalpoms šildyti ir šaltam vandeniui buvo dengiama iš 

Savivaldybės biudžeto.  

1.5. Dėl paramos 

Mokykla 2006-01-17 įgavo paramos gavėjo statusą. Naudodama paramos lėšas mokykla 

nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimo Nr. 543  66 p. nuostata, kad 

gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymu ir naudojama pagal atskirą biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. 

Mokyklos gautų paramos lėšų panaudojimas aptariamas mokyklos tarybos posėdžiuose, tačiau 

išlaidų sąmata nesudaroma. 

Apibendrinta išvada. Paramos lėšas mokykla naudojo nesilaikydama teisės aktų, 

reglamentuojančių paramos naudojimą, reikalavimų. 

1.6. Dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo 

Mokykla nesivadovavo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 

straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis ir nekilnojamojo turto registre neužregistravo jai perduoto 

viso nekilnojamojo turto patikėjimo teisės.  
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Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto įsigijimui mokyklai lėšų nenumatyta. Pagrindinio 

mokyklos pastato (patalpos (3 aukštas) Bažnyčios g. 4 Kluoniškių k.) vertė visa ankstesniais 

laikotarpiais sukaupta nebaigtos statybos, 523212 Lt, verte padidinta 2009 m.  IV ketv. (paskutinis 

darbų atlikimo aktas 2007-02-20). Centralizuotai buhalterijai pateiktas Zapyškio pagrindinės 

mokyklos atnaujinimo (dalinė rekonstrukcija-remontas) pripažinimo tinkamu naudoti aktas 

pasirašytas ne visų Kauno apskrities viršininko 2006-12-22 įsakymu Nr. V-536 sudarytos komisijos 

narių. Mokykla nesivadovauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 

nuostata, patalpas eksploatuoja nesant pasirašyto Pripažinimo tinkamu naudoti akto.  

Inventorizacijos duomenimis mokykla turi 4 pastatus: pagrindinis mokyklos pastatas, 

pastatas (buvęs kultūros centras), dirbtuvių pastatas, Altoniškių pradinės mokyklos pastatas. Pastatų 

teisinė registracija atlikta, tačiau mokykla nesivadovavo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

registro įstatymo 9 straipsnio nuostatomis ir nekilnojamojo turto registre neįregistravo pagrindinio 

mokyklos pastato Bažnyčios g. 4 Kluoniškių kaime atnaujinimo (antstatas-trečias aukštas) (statyba 

buvo vykdoma dviem etapais 2003-2007 m) ir mokyklos patalpų Šviesos g. 18 Kluoniškių kaime po 

kultūros namų patalpų rekonstrukcijos pagal 2003-09-15 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

 Užbalansinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užpajamuoti 2 žemės sklypai: 

1,083 ha 20794 Lt vertės ir 0,965 ha 18536 Lt vertės Kluoniškių kaime. Šių žemės sklypų 

naudojimas įteisintas panaudos sutartimis. 1,918 ha 36822 Lt vertės žemės sklypas Kluoniškių 

kaime į apskaitą įtrauktas audito metu. Altoniškių skyriaus (pradinės mokyklos) žemės sklypo 

naudojimas panaudos sutartimi neįteisintas. 

Inventorizacijų duomenimis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla turėjo 3373,6 tūkst. 

Lt vertės ilgalaikio ir 315,7 tūkst. Lt trumpalaikio Savivaldybės turto, 43,5 tūkst. Lt  vertės 

ilgalaikio ir 5,4 tūkst. Lt vertės trumpalaikio valstybės turto. Savivaldybė nesivadovavo Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 

straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, kad valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir 

disponuoja juo savivaldybės. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms tokia teisė nesuteikta. 

Audito metu dalis valstybės turto (3 vnt. ilgalaikio nematerialiojo 146 Lt vertės turto, 5 vnt. 

ilgalaikio materialiojo 26046 Lt vertės turto ir 2 vnt. trumpalaikio materialiojo 707,05 Lt) Tarybos 

sprendimais perduota į Administracijos balansą.  

Apibendrinta išvada. Mokykla nesivadovavo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis ir nekilnojamojo turto registre 

neužregistravo jai perduoto viso nekilnojamojo turto patikėjimo teisės.  

Mokykla nesivadovauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 

nuostata, patalpas eksploatuoja nesant pasirašyto Pripažinimo tinkamu naudoti akto.  



 8

Mokykla nesivadovavo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 

straipsnio nuostatomis ir nekilnojamojo turto registre neįregistravo atliktų mokyklos patalpų 

rekonstrukcijos darbų. 

Nesilaikant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo nuostatomis dalis valstybės turto, perduoto Savivaldybei naudoti 

patikėjimo teise, apskaitoma Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus balanse.  

Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriaus (pradinės mokyklos) žemės sklypo 

naudojimas neįteisintas. 

1.7. Kiti pastebėjimai 

2009 m. veiklos programa patvirtinta direktoriaus 2009-01-26 įsakymu Nr. V-25. Kauno 

rajono savivaldybės administracijos direktorius 2009-01-28 įsakymu pritarė mokyklos 2009 m. 

veiklos programai. Atskira ataskaita apie veiklos plano įgyvendinimą nerengiama. Veiklos 

programos tikslai, prioritetai atitinka strateginio plano tikslus ir prioritetus. 

Mokyklos dokumentų registrų sąrašas parengtas nesilaikant Lietuvos archyvų departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 

patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių – neteisingai grupuojami mokyklos 

direktoriaus įsakymai pagal veiklos sritis. Direktorius žodžiu informuotas apie neatitikimus, 

atkreiptas dėmesys, kad įvairių įsakymų saugojimo terminas yra skirtingas: veiklos įsakymai 

saugomi nuolat, personalo klausimais – 75 metus, komandiruočių ir atostogų klausimais –10 metų, 

nurodyta ištaisyti klaidas. Audito metu patvirtintas patikslintas dokumentų registrų sąrašas. 

 

 Rekomendacijos 

Administracijos direktoriui. 

 1. Užtikrinti, kad švietimo įstaigos nevykdytų įstaigos nuostatuose nenurodytos veiklos. 

 2. Surinkti informaciją apie visų Savivaldybės įstaigų teikiamas komunalines paslaugas 

kitiems vartotojams ir spręsti paslaugų tarifų (kainodaros) nustatymo klausimą.  

3. Užtikrinti, kad pavaldžios įstaigos perduotam nekilnojamam turtui užregistruotų 

patikėjimo, nekilnojamojo turto registre užregistruotų atliktų patalpų rekonstrukcijos darbų 

duomenis, laikytųsi Statybos įstatymo reikalavimų dėl patalpų pridavimo tinkamomis naudoti.  

4. Užtikrinti, kad pavaldžioms įstaigoms perduotas valstybės turtas būtų apskaitomas 

Administracijos balanse, o su įstaigomis būtų sudarytos turto panaudos sutartys. 

 

Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriui 

1. Tikslinti Zapyškio pagrindinės mokyklos nuostatus. 

 2.  Spręsti komunalinių paslaugų gavėjų decentralizavimo klausimą. 
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3. Paramos lėšas naudoti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais paramos lėšų 

apskaitą, pagal įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriui 

1. Teikti tvirtinti Tarybai darbuotojų maitinimo tarifus (įkainius). 

2. Užtikrinti, kad tvarkant biudžetinių įstaigų apskaitą būtų laikomasi biudžetinių įstaigų 

apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

3. Įteisinti Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriaus (pradinės mokyklos) žemės 

sklypo naudojimą panaudos sutartimi. 

4. Užtikrinti tinkamą pasirašytų komunalinių paslaugų teikimo sutarčių administravimą bei 

tikslią ir teisingą tiekiamų komunalinių paslaugų apskaitą. 

 5. Tikslinti 2005-06-06 Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 7 ryšium su 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymu apskaitoje. 

 

 Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2010-11-10. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

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

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                  Vida Marta Kruopienė 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                    Marija Pasiaurienė 

Vyr. specialistė                                                                                                             Lina Stragienė 

 


