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Audito metu mes vertinome Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 

vidurinės mokyklos (toliau – Mokykla) 2008 m. finansinės atskaitomybės, planų ir programų 

sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis bei Savivaldybės  lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams per 2008 metus. 

Mokyklos direktorius yra atsakingas už finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų 

įvykdymo ataskaitų parengimą ir pateikimą, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo 

juo teisėtumą. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansinę 

atskaitomybę, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitas bei Savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. 

Atlikome auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus. Šie reikalavimai nustato, kad auditą 

planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl  finansinės atskaitomybės, 

planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo,  

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo. Audito metu surinkome 

įrodymus, kuriais pagrindėme Mokyklos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinės 

atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės 

turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Tikime, kad atliktas auditas 

suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

mailto:kontrole@pasvalys.lt
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1. Mokyklos apskaitoje 2008 m. sausio 1 d. 014 sąskaitoje „Kompiuterinė ir organizacinė 

technika“ apskaityta nematerialiojo turto už 5,5 tūkst. Lt. 2008 m. gruodžio mėn. nematerialiojo 

turto už 4,1 tūkst. Lt buvo perkelta į 010 sąskaitą „Nematerialusis turtas“, už 1,4 tūkst. Lt 

neteisingai iškelta į 07 sąskaitą „Trumpalaikis materialusis turtas“. Mokyklos Išlaidų sąmatų 

vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis metų pradžioje“ 3 eilutė „Nematerialusis 

turtas“ (010), 53 eilutė „Nematerialiojo turto amortizacija“ (021)  sumažintos po 5,5 tūkst. Lt suma, 

4 eilutė „Ilgalaikis materialusis turtas“ (011-019), 52 eilutė „Ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas“ (020) padidintos po 5,5 tūkst.  Lt suma. Mokyklos Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. 

sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 3 eilutė „Nematerialusis 

turtas“ (010), 53 eilutė „Nematerialiojo turto amortizacija“ (021) sumažintos po 1,4 tūkst. Lt suma, 

11 eilutė „Trumpalaikis materialusis turtas“ (070), 56 eilutė „Trumpalaikio materialiojo turto 

fondas“ (260) padidinta 1,4 tūkst. Lt suma. Neteisingi Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

2008 m. apyskaitos (forma Nr. 3) ir Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaitos 

(forma Nr. 4) duomenys (žr. ataskaitos 1 punktas).  

2. Mokykla 014 sąskaitoje „Kompiuterinė ir organizacinė technika“  apskaitė tris multimedia 

projektorius už 3,2 tūkst. Lt gautus pasaugai.  Mokyklos Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 

d. balanso stulpelio „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 4 eilutė „Ilgalaikis materialusis 

turtas“ (011-019), 55 eilutė „Ilgalaikio turto fondas“ (250) padidintos po 3,2 tūkst. Lt suma. 

Neteisingi Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitos (forma Nr. 3) 

duomenys (žr. ataskaitos 2 punktas). 

3. Mokyklos ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitytas spausdintuvas,  kurio pradinė vertė 669 Lt, 

tačiau 2008 m. sausio 1 d. neperkeltas į trumpalaikio turto sąskaitą. Mokyklos Išlaidų sąmatų 

vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 4 eilutė 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ (011-019), 52 eilutė „Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas“ 

(020) padidintos po 0,7 tūkst. Lt suma, 11 eilutė „Trumpalaikis materialusis turtas“ (070), 56 eilutė 

„Trumpalaikio materialiojo turto fondas“ (260) sumažintos po 0,7 tūkst. Lt suma. Neteisingi 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitos (forma Nr. 3) ir Atsargų ir 

trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaitos (forma Nr. 4) duomenys (žr. ataskaitos 3 

punktas).  

4. Neteisingai pritaikius nusidėvėjimo normatyvą, pagal Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, neteisingai apskaičiuota 

nusidėvėjimo suma. Mokykla gruodžio mėnesį pakeitė nusidėvėjimo normatyvus, perskaičiavo 

nusidėvėjimą už 2008 metus, o kai kuriems  ilgalaikio turto objektams - ir už visą ilgalaikio turto 

naudojimo laikotarpį. Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelių „Likutis metų 

pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 52 eilutės „Ilgalaikio materialiojo turto 
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nusidėvėjimas“ (020) ir 55 eilutės „Ilgalaikio turto fondas“ (250), Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitos (forma Nr. 3 ) duomenys yra neteisingi (žr. ataskaitos 4 

punktas). 

5. Mokykla nepildo išdavimo kortelių, pagal atskiras atsargų rūšis, kainas - bendros visiems 

įstaigos darbuotojams, padangas ir akumuliatorius nurašo neturint defektinių aktų ir išvadų dėl 

nurašymo priežasčių, kurą nurašo ne pagal faktines sąnaudas ir pravažiuotus kilometrus. Dėl to 

negalime pasisakyti, apie Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelių „Likutis 

metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 9 eilutės „Medžiagos, maisto 

produktai ir kitos atsargos (060-064, 066-069), 49 eilutės „Finansavimas iš biudžeto“ (230) 

teisingumą. Negalime pasisakyti apie programos 9.2.2.2 „Mokyklos aplinkos finansavimas“ 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 2) 15 eilutės 

„Transporto išlaikymas“ (2.2.1.1.1.6) faktinių išlaidų teisingumą (žr. ataskaitos 5 – 6 punktai). 

6. Mokyklos apskaitos registruose kaupiami duomenys neatitinka pirminių apskaitos 

dokumentų duomenų. Nustatyta neatitikimų tarp Mokyklos 2008 m. sausio 1 d. pateikto balanso ir 

Didžiosios knygos duomenų. Balanso stulpelio „Likutis metų pradžiai“ 18 eilutėje „Lėšos už prekes 

ir paslaugas“ (111) ir 60 eilutėje „Biudžetinių įstaigų pajamos“ (400) nenurodyta 317,70 Lt. 

Negalime pasisakyti apie  Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelių „Likutis 

metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 17 eilutės „Pavedimų lėšos“ (110), 

18 eilutės „Lėšos už prekes ir paslaugas“ (111) ir  teisingumą 60 eilutės „Biudžetinių įstaigų 

pajamos“ (400) (žr. ataskaitos 7 punktas). 

7. Mokyklos apskaitoje visos pajamos apskaitoje buvo registruojamos gavus pinigus, o ne juos 

uždirbus. Pirkėjui atsiskaičius, apskaitoje nebuvo registruojamas įsipareigojimas pervesti pajamas į 

biudžetą. Mokykloje atliekama debitorinio – kreditorinio įsiskolinimo inventorizacija, bet ne su 

visais debitoriais, kreditoriais yra skolų suderinimo aktai. Mokyklos apskaitos registruose 

registruojamos ne visos debitorinės skolos, balanso duomenys neatitinka suvestinės ir pirminės 

apskaitos duomenų. Todėl negalime pasisakyti, ar Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. 

balanso stulpelių „Likutis metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 38 ir 73 

eilučių „Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ (178) bei Debetinio ir kreditinio 

įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 6) duomenys yra teisingi (žr. ataskaitos 10 -

11 punktai). 

8. Mokykla neteisingai pripažinusi sąskaitas faktūras „negaliojančiomis“, apskaitoje ir 

balanse 2008 m.  sausio 1 d. nenurodė 13,4 tūkst. Lt kreditorinių skolų. Dėl to Išlaidų sąmatų 

vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis metų pradžioje“ 73 eilutė „Atsiskaitymai su 

kitais debitoriais ir kreditoriais“ (178) neteisinga 13,4 tūkst. Lt bei Debetinio ir kreditinio 
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įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 6) duomenys yra neteisingi (žr. ataskaitos 12 

punktas). 

9. Mokykla nesivadovavo Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse 

įstaigose taisyklėmis, todėl darbuotojams dienpinigių už vieną komandiruotės dieną išmokėjo 

mažiau (žr. ataskaitos 14 punktas). 

10. Mokyklos  aptarnaujantis personalas vyko į kelionę Trakai - Molėtai, kurios metu 

nuvažiuota 480 km,  degalų išlaidos 246,92 Lt padengtos savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Vadovaujantis  savivaldybės tarybos patvirtintais įkainiais mokyklos bendruomenės nariams, turėjo 

būti apskaičiuota ir sumokėta 576 Lt (480 km *1,20 Lt = 576 Lt). Negalime pasisakyti dėl 

Mokyklos transporto panaudojimo ir 0,3 tūkst. Lt faktinių išlaidų degalams teisėtumo ir pagrįstumo, 

parodytų programos 9.2.2.2 „Mokyklos aplinkos finansavimo programa“ Biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos 15 eilutėje „Transporto išlaikymas“ (išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.6). Mokykla nesivadovavo Savivaldybės tarybos sprendimu, 

neapskaičiavo ir negavo 576 Lt specialiųjų programų lėšų (žr. ataskaitos 15 punktas). 

11. Pagal mokyklinio autobuso kelionės lapus nustatyta, kad autobuso vairuotojas dirbo 

poilsio dieną, tačiau darbo laiko apskaitos žiniaraštyje vairuotojui buvo žymimas poilsio laikas.  

Vairuotojui už darbą poilsio dieną neapmokėta ir jam nekompensuota Darbo Kodekso nustatyta 

tvarka. Mokykla nesivadovauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei Darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo nuostatomis, pildant darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei 

apmokant už darbą poilsio ir švenčių dienomis (žr. ataskaitos 16 punktas). 

12. Mokykla apskaičiuodama kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir išeitinę išmoką, 

nesivadovavo Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. 

nutarimu Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2326) nuostatomis. Dėl to, 

programos 9.2.2.2. „Moksleivio krepšelis“ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. 

ataskaitos (forma Nr. 2) 2 - 4 eilutės „Darbo užmokestis“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 

2.1.) kasinės ir faktinės išlaidos neteisingos (žr. ataskaitos 17 punktas). 

13. Nesilaikydama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos,  patvirtintos 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 

Nr. 1K-280 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro  2003 m. liepos 13 d.  įsakymo Nr. 1K-184 

“Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Klasifikacija) nuostatų, neteisingai Biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitoje  (forma Nr. 2) apskaitė: 
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- dalį darbo užmokesčiui skirtų asignavimų  panaudojo socialinėms išmokoms. Dėl to, 

programos 9.2.2.2. „Moksleivio krepšelis“ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. 

ataskaitos (forma Nr. 2) 2 - 4 eilutės „Darbo užmokestis“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 

2.1.) kasinės ir faktinės išlaidos padidintos 4,4 tūkst. Lt suma, o 75, 82 - 83 eilutės „Socialinės 

išmokos“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.) -  4,4 tūkst. Lt sumažintos. 

- dienpinigius ir transporto išlaidas, išmokėtas komandiruotam darbuotojui, apskaitė išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas, o ne išlaidų ekonominės 

klasifikacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.11 Komandiruotės. Dėl to, programos 9.2.2.2. „Moksleivio 

krepšelis“ Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 2) 25 eilutė 

„Kvalifikacijos kėlimas“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.16.) kasinės ir faktinės 

išlaidos padidintos, o 20 eilutė „Komandiruotės“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 

2.2.1.1.1.11.) -  sumažinta. 

- išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio turto nuoma, apskaitė 

sumas už padarytas kopijas ir už kopijavimo aparato aptarnavimą, šios išlaidos turėjo būti 

apskaitytos išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos. Dėl to, 

programos 9.2.2.2. „Mokyklos aplinkos finansavimo programa“ Biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 2) 23 eilutė „Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto nuoma“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.14.) kasinės ir 

faktinės išlaidos padidintos, o 29 eilutė „Kitos paslaugos“ (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 

2.2.1.1.1.30.) -  sumažinta. 

- 2,6 tūkst. Lt ekspertams už vadovų kompetencijos įvertinimą priskyrė išlaidų ekonominės 

klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.16. „Kvalifikacijos kėlimas“, o turėjo būti priskirtos straipsniui 

2.2.1.1.1.17. „Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos“. Be to, 

pagal autorinę sutartį priskaičiuotų išlaidų apskaita Mokykloje buvo tvarkoma nesivadovaujant 

Apskaitos taisyklių 246 punktu. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitoje 

(Forma Nr. 2) 9.2.2.2. „Moksleivio krepšelis“ kasinės ir faktinės išlaidos straipsnyje 2.2.1.1.1.16. 

„Kvalifikacijos kėlimas“ padidintos 2,6 tūkst. Lt ir ta pačia suma sumažintos straipsnyje 

2.2.1.1.1.17. „Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos“ (žr. 

ataskaitos 18 punktas). 

14. Mokykla  gauna ryšio paslaugas iš UAB „Bitė“, tačiau faktinėse ir kasinėse išlaidose  

ekonominės klasifikacijos straipsnyje 2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos apskaito sumas nepagrįstas 

apskaitos dokumentais. Dėl to, programos 9.2.2.2. „Mokyklos aplinkos finansavimo programa“ 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 2) 14 eilutė „Ryšių 

paslaugos“ (2.2.1.1.1.5) faktinės ir kasinės išlaidos padidintos (žr. ataskaitos 19 punktas). 
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15. Mokykla užbalansinėje sąskaitoje 001“ Išsinuomotas turtas“ ir 002 “Saugoti priimtas 

turtas“ neapskaitė ir finansinėje atskaitomybėje nenurodė pagal panaudos, nuomos ir pasaugos 

sutartis naudojamo turto. Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanso stulpelių „Likutis 

metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 80 eilutėje „Išsinuomotas gautas 

turtas“(001) nenurodyta 94,9 tūkst. Lt,  86 eilutėje „Saugoti priimtas turtas“ (002) stulpelio „Likutis 

metų pradžioje“ nenurodyta 10,8 tūkst. Lt, stulpelio „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ – 

3,2 tūkst. Lt (žr. ataskaitos 20 - 21 punktai). 

 

Mūsų nuomone, dėl ankstesnėse pastraipose išdėstytų dalykų poveikio, Mokyklos 2008 m. 

finansinė atskaitomybė, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitos visais reikšmingais 

atžvilgiais parengtos ir pateiktos nesivadovaujant Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. 

 

1. Mokyklos  aptarnaujantis personalas vyko į kelionę Trakai - Molėtai, kurios metu 

nuvažiuota 480 km,  degalų išlaidos 246,92 Lt padengtos savivaldybės biudžeto lėšomis. Negalime 

pasisakyti dėl Mokyklos transporto panaudojimo ir 0,3 tūkst. Lt faktinių išlaidų degalams teisėtumo 

ir pagrįstumo. Savivaldybės biudžeto asignavimai skirti Mokyklai buvo naudojami neracionaliai. 

(žr. ataskaitos 15 punktas). 

2. Mokykla nesivadovavo Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių nuostatomis, 

neteisingai apskaitė lėšas iš Darbo biržos, lėšas nemokamam mokinių maitinimui, nedarbingumo ir 

išeitines išmokas bei lėšas už komunalinius patarnavimus gautas iš nuomininkų (žr. ataskaitos 7 – 9, 

13 punktai). 

3. Mokykloje iš nemokamo maitinimo maisto produktų  rinkinio lėšų (valstybės biudžeto 

tikslinės dotacijos lėšų) buvo apmokamos ir maisto paruošimo išlaidos, kurių dydžio mes 

negalėjome nustatyti, mokiniui tekusi nemokamo maitinimo maisto produktų rinkinio kaina buvo 

mažesnė už kainą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus. Negalėjome surinkti audito 

įrodymų, kuriais galėtume pagrįsti, Mokyklos moksleivių nemokamam maitinimui padarytų 242 

tūkst. Lt išlaidų, panaudojimo teisėtumą (žr. ataskaitos 22 punktas). 

4. Mokykla, sudarydama autorinę sutartį dėl Mokyklos vadovų valstybinės veiklos 

siekiamoms kvalifikacinėms kategorijoms atitikties nustatymo ir vadovų kompetencijos pagrindimo 

įvertinimo ataskaitų parengimo, nesilaikė Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymo 39 ir 40 straipsniuose nustatytų autorinių sutarčių dalyko ir sąlygų reikalavimų (žr. 

ataskaitos 24 punktas). 

5. Mokykla neišrašė S. Kvedarauskienės įmonei sąskaitų už Mokyklos skyriuose sunaudotą 

elektros energiją teikiant mokinių maitinimo paslaugas. Teigiame, kad Mokykla savivaldybės 
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biudžeto lėšas skirtas programai 9.2.2.2. „Mokyklos aplinkos finansavimas“ naudojo ne pagal 

paskirtį (žr. ataskaitos 25 punktas).  

6. Mokyklos patvirtintas sąskaitų planas nėra individualus, tai perrašytas pavyzdinis sąskaitų 

planas, todėl patvirtintame sąskaitų plane daug įstaigos nenaudojamų sąskaitų (žr. ataskaitos 23 

punktas). 

 

Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad, išskyrus ankstesnėse pastraipose 

išdėstytus dalykus, 2008 metais Mokykloje valdant, naudojant ir disponuojant Savivaldybės lėšomis 

ir turtu, juos naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos 

teisės aktų  reikalavimams nenustatėme. 

 

Audito išvada pateikta kartu su Finansinio audito ataskaita. 

 

  

 

 

Kontrolės ir audito tarnybos  

vyriausioji specialistė                              Ilma Paliukėnaitė 


