
 

 

 

 
 

KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS 

 KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

 

 
          

  

ATASKAITA 

DĖL KAUNO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ 2008 M. RIBOTOS APIMTIES 

FINANSINIO AUDITO 
2009-07-17    Nr. 2-45 

Kaunas 

 

ĮŽANGA 

 

Ribotos apimties finansinis auditas atliktas Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus     

2008 m. liepos 25 d. pavedimu Nr. 1-30. 

Audituotas subjektas – Kauno rajono kultūros centrai: Babtų, Batniavos, Daugėliškių, 

Eţerėlio, Kačerginės, Linksmakalnio, Neveronių, Ramučių, Pagynės, Rokų, Taurakiemio, 

Vandţiogalos, Zapyškio, Vilkijos. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma 

yra Savivaldybės biudţetinė įstaiga.  Steigėjas – Kauno rajono savivaldybė. 

Audituojamas laikotarpis – 2008 metai.  

Kultūros centrų buhalterinę apskaitą tvarkė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus (toliau 

Skyrius) centralizuota buhalterija. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, 

turintis sąskaitą banke ir antspaudą, asignavimų valdytojas. Skyriaus uţdaviniai ir funkcijos – teisės 

aktų nustatyta tvarka vykdyti kultūros, švietimo ir sporto viešąjį administravimą Kauno rajono 

savivaldybės tarybai pavaldţiose kultūros, švietimo ir sporto įstaigose. Audituotu laikotarpiu 

Skyriui vadovavo Irena Marcinkevičienė, Kultūros poskyriui Sigitas Imbrasas, vyr. buhalterė Nijolė 

Tarvydienė. Kultūros centrams – direktoriai.  

Skyrius su kultūros centrais yra sudaręs buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų sutartis. 

Kultūros centrai iš Skyriaus turi periodiškai gauti jiems reikalingą informaciją, kad galėtų teisingai 

ir teisėtai disponuoti programų sąmatose numatytais asignavimais, ţinoti savo valdomo turto kiekį 

ir sumą, debitorius ir kreditorius.  

Auditą atliko vyr. specialistės Lina Stragienė ir Olga Štuopienė.  

Audito tikslas: pareikšti nuomonę dėl 2008 metų finansinių ataskaitų tikrumo ir teisingumo, 

įvertinti turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. 
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Ši ataskaita yra sudėtinė išvadų, teikiamų Kauno rajono savivaldybės tarybai, dėl metinės 

Savivaldybės biudţeto įvykdymo ataskaitos ir ataskaitos apie Savivaldybės turtą, dalis. Audito 

ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus 

AUDITO APIMTIS IR METODAI  

Audito metu vertinome kultūros centrų 2008 metų finansinės atskaitomybės Biudţeto išlaidų 

sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaitas (Forma Nr. 2). Auditui atlikti buvo taikomi apribojimai 

dėl ribotos kultūros centrų finansinės atskaitomybės, kadangi atskiri balansai nesudaromi, registrai - 

didţiosios knygos – nepildomi. Visiškas uţtikrinimas, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų yra neįmanomas ir dėl to, kad Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 

ataskaitoje pateikti 28 kultūros centrų duomenis, auditas atliktas 14 kultūros centrų. 

Auditą atlikome remdamiesi dokumentais, kuriuos pateikė Skyriaus vedėja                           

I. Marcinkevičienė, kultūros centrų direktoriai, vyr. buhalterė N. Tarvydienė. 

Audituojamu laikotarpiu vykdė dvi programas: kultūros ir specialiąją. Kiekvienam kultūros 

centrui parengtos sąmatos. 

Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaitoje pateikti 28 kultūros centrų 

suvestiniai duomenys: 

* kultūros centrų biudţeto lėšų – patvirtinta 3146 tūkst. Lt, gauta – 2556,8 tūkst. Lt, 

padaryta faktinių išlaidų – 2922,7 tūkst. Lt; 

* specialioji programa – patvirtinta 5,7 tūkst. Lt, gauta 3,9 tūkst. Lt, padaryta faktinių išlaidų 

3,9 tūkst. Lt. 

 Kreditiniam įsiskolinimui padengti skirta ir panaudota 258,9 tūkst. Lt.  

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

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

Auditą atlikome ţinant Skyriaus vedėjai Irenai Marcinkevičienei, Kultūros poskyrio vedėjui 

Sigitui Imbrasui, vyr. buhalterei Nijolei Tarvydienei, kurie yra atsakingi uţ audituojamo laikotarpio 

Skyriaus ir kultūros centrų veiklą ir finansinės atskaitomybės teisingumą ir parengimą laiku.  

 

AUDITO REZULTATAI  

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.  

Kultūros centrų pagrindinis finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudţeto asignavimai. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-01-24 sprendimu Nr. TS-1, kultūros centrams 

patvirtinta 3462,3 tūkst. Lt biudţeto asignavimų, įskaitant vėlesnius patikslinimus – 3410,6 tūkst. 

Lt. 
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2008 m. programų suvestiniai duomenys pateikti 1 lentelėje (biudţeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitų duomenys - 28 kultūros centrų suvestinė). 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Biudţeto išlaidos KC  

 

iš jų darbo 

uţmokesčio išlaidos 

3197,7 

 

1992,8 

3146,0 

 

1943,9 

2556,8 

 

1698,8 

2556,8 

 

1698,8 

- 589,2 

 

- 245,1 

2922,7 

 

1889,0 

365,9/ 

-223,3 

190,2 / 

-54,9 

Spec. programa 5,7 5,7 3,9 3,9 - 1,8 3,9 - / -1,8 

2007 m. kreditiniam 

įsiskolinimui dengti 

258,9 258,9 258,9 258,9 - - - 

Iš viso 3462,3 3410,6 2819,6 2819,6 - 591 2926,6  

 

Kultūros centrai gavo 82,7 proc. planuotų asignavimų, t.y. negavo 591,0 tūkst. Lt planuotų 

lėšų. Biudţeto lėšų faktinės išlaidos viršijo kasines ir gautus asignavimus 365,9 tūkst. Lt, plano – 

neviršijo.  

 Atkreipiame dėmesį, kad Skyrius nesilaikė Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2007-11-16  įsakymu Nr. ĮS-1998 patvirtintos Kultūros įstaigų biudţeto programų 

sąmatų projektų apskaičiavimo tvarkos reikalavimų ir tvirtinant kultūros centrams asignavimus 

darbo uţmokesčiui (be įmokų socialiniam draudimui), buvo patvirtinta 109 tūkst. Lt didesnė suma 

negu poreikis pagal kontingentą. Esant padidintam darbo uţmokesčio fondui kai kurių kultūros 

centrų darbuotojams buvo mokami atlyginimo dydţio priedai visus metus, kitiems išmokamos 

vienkartinės priemokos.  

 Tikslinant biudţetą, asignavimai darbo uţmokesčiui buvo sumaţinti  48,9 tūkst. Lt. 

 

 

 

2008 m. kasinių išlaidų struktūra

0%

9,2%90,7%

biudžeto lėšos

spec. programa

skolos dengimas

  

,1

 
 

   

 Biudţeto lėšos sudaro didţiausią asignavimų dalį – 90,7 %, lėšos kreditiniam įsiskolinimui 

padengti sudaro 9,2 %, lėšų, specialioji programa tik 0,1 %. 
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 Kultūros centrų kreditinis įskolinimas uţ prekes ir paslaugas 2008-12-31 – 101,9 tūkst. Lt, 

darbo uţmokesčio - 150,7 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokų – 60 tūkst. Lt. Įskolos atsiradimą įtakojo 

negauti planuoti asignavimai. 

 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaitų neatitikimai 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita. 

Atliktos savarankiškos audito procedūros leidţia tvirtinti, kad ataskaitoje (forma Nr. 2) 

atvaizduotos faktinės išlaidos teisingai atvaizduotos ataskaitoje, išskyrus atvejus:  

Susumavus 28 kultūros centrų faktines išlaidas pagal kiekvieną ekonominės klasifikacijos 

straipsnį nustatyti neatitikimai duomenims nurodytiems Kultūros centrų biudţeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2008-12-31 ataskaitoje šiuose straipsniuose: ataskaitoje parodyta per daug darbo 

uţmokesčio išlaidų 0,6 tūkst. Lt, spaudinių - 0,1 tūkst. Lt, kitų prekių - 0,9 tūkst. Lt; per maţai soc. 

draudimo įmokų - 0,7 tūkst. Lt, darbdavio soc. parama pinigais - 0,1 tūkst. Lt. 

Skyriaus buhalterija nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. reikalavimų
1
, kad 

apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys uţregistruojami ūkinės operacijos 

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

* Lapių kultūros centro 2007 m. 06 mėn., 2008 m.03,04,06 mėnesių išlaidas (165,2 Lt, po 

41,3 Lt) uţ ryšius į apskaitą įtraukė tik 2008 m. gruodţio mėnesį. Dėl to kreditinis įsiskolinimas 

2008-01-01 fiksuotas neteisingas, t.y. 41,3 Lt per maţas.  

* kai kurias kultūros centrų faktines išlaidas į apskaitą įtraukė mėnesiu vėliau. Tai metinės 

ataskaitos duomenims įtakos neturi.  

Skyriaus buhalterija nesilaikė Valstybės ir savivaldybių biudţetų išlaidų ekonominės 

klasifikacijos
2 

reikalavimų, Kultūros centrų Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 

ataskaitos eilutėje „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ parodė išlaidas, 1,6 tūkst. 

Lt., uţ įsigytą trumpalaikį turtą. Eilutėje „kitos prekės“ parodė 1,6 tūkst. Lt per maţą sumą. 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita ( kreditiniam  įsiskolinimui) 

Kreditiniam įsiskolinimui dengti skirta ir panaudota 258,9 tūkst. Lt. Atskira kasinių išlaidų 

apskaita nevedama.  

 Specialiosios programos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008-12-31 ataskaita  

2008 m. planavo uţdirbti pajamų uţ paslaugas ar patalpų nuomą ir sudarė specialiąsias 

programas tik 6 kultūros centrai. Iš viso patvirtinta 5,7 tūkst. Lt pajamų, gauta 3,9 tūkst. Lt, 

padaryta faktinių išlaidų 3,9 tūkst. Lt. Atkreipiame dėmesį, kad kultūros centrai labai maţai uţdirba 

pajamų. Numanomos prieţastys – nepatvirtinti paslaugų teikimo įkainiai ir iniciatyvos stoka. 

                                                 
1
 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Ţin., 2001, Nr. 99-3515 su pakeitimais) 
2 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1K-280 (Ţin., 2005, Nr. 118-4287; 2007, Nr. 131-

5316) 
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Atsargų ir trumpalaikio turto 2008 m. apyskaitos  neatitikimai 

            Atsargos 

Skyriaus buhalterija tvarkydama atsargų apskaitą nesilaikė Biudţetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos taisyklių ir Valstybės ir savivaldybių biudţetų išlaidų ekonominės klasifikacijos 

reikalavimų
2
: medţiagas (prekes), pirktas renginiams pravesti, neteisingai įtraukė į išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsnį „kitos paslaugos“ ir iškart nurašė į išlaidas. Medţiagas reikėjo 

uţpajamuoti 063 sąskaitoje ir sunaudojus nurašyti. 

Dėl nurodytų netikslumų Atsargų ir trumpalaikio turto 2008 m. apyskaitos „Atsargos“ 

duomenys netikslūs. Suma nereikšminga vertinant Skyriaus apyskaitos duomenis, kadangi atskira 

kultūros centrų apyskaita nepildoma. 

Paramos lėšos 

 Vadovaujantis Vyriausybės 2001-05-14 nutarimo Nr. 543 66 p.
3
 nuostata, gautos paramos 

apskaita tvarkoma vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu ir naudojama pagal atskirą 

biudţetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. Kultūros centrų direktoriai gautų paramos 

lėšų, 2 proc. gauto gyventojų pajamų mokesčio panaudojimą aptaria kultūros centrų tarybos 

posėdţiuose, tačiau sąmatos nesudaro. 

 Kultūros centrų etatai 

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 4 str.
4
 nurodo, kad kultūros centrai pagal 

Kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės bazės kriterijus skirstomi į aukščiausią, 

pirmą, antrą ir trečią kategorijas. Kauno rajono kultūros centrai suskirstyti į pirmą, antrą, trečią ir 

kategorijos neturinčius centrus. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2005-01-27 sprendimu Nr. 7 „Dėl Kauno rajono 

kultūros centrų steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ nustatė kultūros centrų minimalius ir maksimalius 

etatų skaičius. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius etatinių pareigybių sąrašų neperţiūrėjo ir naujai 

nepatvirtino. Kultūros centrų etatinių pareigybių sąrašai patvirtinti Skyriaus vedėjo 2001-2002 m.  

įsakymais. Babtų, Garliavos, Pagynės, Ramučių ir Vilkijos kultūros centrų etatai, patvirtinti 

seniūnijose, neperţiūrėti. Iš viso kultūros centrams patvirtinta 111 etatų.  

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie kultūros centrų darbuotojai turi nepanaudotų atostogų 

uţ ankstesnius laikotarpius. Atleidţiant pasitaikė atvejų, kai buvo išmokėtos kompensacijos uţ 42 

k.d. (Linksmakalnio kultūros centro direktoriui), 75 k.d. (Babtų kultūros centro direktoriui), 126 k.d 

Lapių kultūros centro direktoriui) nepanaudotų atostogų. Tai pablogina finansinę padėtį, kadangi 

papildomos lėšos šioms išmokoms neplanuojamos. 

                

                                                                                                                                                                  
 
3
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 (Ţin., 2001, Nr. 42-1455, 2004, Nr. 96-3531) 
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REKOMENDACIJOS 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui 

1. Rengiant kultūros įstaigų biudţeto programų sąmatas vadovautis Kultūros įstaigų 

biudţeto programų sąmatų projektų apskaičiavimo tvarka. 

2. Uţtikrinti, kad kultūros įstaigų buhalterinė apskaita būtų tvarkoma, vadovaujantis teisės 

aktais, reglamentuojančiais Biudţetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
5
 16 straipsnio 2 dalies 37 

punkto nuostatomis, kad kainas ir tarifus uţ savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės 

biudţetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas 

nustato, tvirtina Savivaldybės taryba, kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl galimų 

mokamų paslaugų, teikiamų kultūros centruose, kainų nustatymo. 

4. Informuoti Kultūros centrų direktorius, kad gautos paramos naudojimui parengtų ir 

patvirtintų išlaidų sąmatas. 

5. Įpareigoti Kultūros centrų direktorius eiti kasmetinių atostogų ir leisti darbuotojus 

kasmetinių atostogų darbo kodekso nustatyta tvarka.  

6. Vadovaujantis Kultūros centrų įstatymu ir kitais teisės aktais perţiūrėti kultūros centrams 

suteiktas kategorijas, etatus ir kita. 

Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2009-09-01. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

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

 

Vyr. specialistė         Olga Štuopienė 

Vyr. specialistė                                                                                                        Lina Stragienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
4
 Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas (Ţin., 2004, Nr. 120-44351) 

5
  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 


