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Pasvalys 

 

Audito metu mes vertinome Pasvalio rajono Narteikių darželio-mokyklos „Linelis“ (toliau – 

Darželis-mokykla) 2009 metų finansinių ir kitų ataskaitų duomenis bei Savivaldybės lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams 

per 2009 metus. Darželio-mokyklos direktorius yra atsakingas už finansinių ir kitų ataskaitų 

parengimą ir pateikimą, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansines ir kitas ataskaitas bei 

Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. 

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad auditą 

planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl finansinių ir kitų ataskaitų duomenų 

tinkamo ir teisingo pateikimo, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

teisėtumo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Darželio-mokyklos apskaitos 

sistemos ir vidaus kontrolės, finansinių ir kitų ataskaitų parengimo ir pateikimo, Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimus. Mes tikime, kad atliktas auditas 

suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 

1. Darželis-mokykla 2009 m. gruodžio mėn. priskaičiavo darbo užmokestį ir socialinio 

draudimo įmokas vyr. finansininkei (darbo užmokestis – 680 Lt, VSDĮ –211 Lt) ir vyr. auklėtojai 

(darbo užmokestis – 2013 Lt, VSDĮ – 623 Lt)  iš mokinio krepšelio lėšų. Šių darbuotojų darbo 

užmokestis turi būti apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų skirtų mokymo aplinkai.  

Dėl to, programos 8.1.1.2. „Mokinio krepšelis“ Biudžeto sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 

31 d. ataskaitos 3 eilutės „Darbo užmokestis“ 2693 Lt ir 6 eilutės „Socialinio draudimo įmokos“ 
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834 Lt yra padidinti; programas 8.1.1.2. „Švietimas“ Biudžeto sąmatos įvykdymo 2009 

m. gruodžio 31 d. ataskaitos 3 eilutės „Darbo užmokestis“ ir 6 eilutės „Socialinio draudimo 

įmokos“ duomenys tomis pačiomis sumomis – sumažinti (žr. ataskaitos 3 punktas). 

2. Darželyje-mokykloje atliekama debitorinio – kreditorinio įsiskolinimo inventorizacija, 

tačiau ne su visais debitoriais ir kreditoriais yra skolų suderinimo aktai. Todėl negalime pasisakyti, 

ar Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1 d. balanso 35, 38 ir 73 eilutės 172 sąskaitos „Tiksliniai 

atsiskaitymai“ ir 178 sąskaitos „Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ likučiai, 

Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2010 m. sausio 1 d. ataskaitos (forma Nr. 6) duomenys yra 

teisingi (žr. ataskaitos 7 punktas). 

3. Pagal suvestinius apskaitos dokumentus, t.y. pagal Apyvartos žiniaraštį, kuriame tvarkoma 

atsikaitymų su tiekėjais apskaita, nustatyta, kad Darželis-mokykla 2009 m. sausio 1 d. turėjo 

debetinį likutį, tačiau Didžiojoje knygoje debetinis likutis nenurodytas. Išlaidų sąmatų vykdymo 

2010 m. sausio 1 d. balanso stulpelio 38 eilutėje duomenys taip pat nenurodyti. Darželio-mokyklos 

kreditinis įsiskolinimas sumažintas debetinio įsiskolinimo suma.  

Dėl to galime pasakyti, kad  Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1 d. balanso stulpelio 

„Likutis metų pradžioje“ 38 ir 73 eilutės „Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais“ (178) 

yra neteisingos (žr. ataskaitos 8 punktas). 

4. Darželio-mokyklos Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis 

metų pradžioje“ 49 eilutė „Finansavimas iš biudžeto“ (230) nurodyta 17,1 tūkst. Lt, metų pabaigoje 

–  7,9 tūkst.Lt; nenurašytos atsargos (9 eilutė) metų pradžioje – 2,7 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 4,2. 

Įvertinę balansinių sąskaitų, susijusių su finansavimu iš biudžeto likučius metų pradžioje, teigiame, 

kad nurodytų sąskaitų dvejybinis įrašas buvo taikomas ne pagal apskaitos principus ir taisykles, 

todėl balanse „Finansavimas iš biudžeto“ (230) likutis neteisingas.  

Dėl to negalime pasisakyti dėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1 d. balanso stulpelio 

„Likutis metų pradžioje“ ir „Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 49 eilutėje „Finansavimas iš 

biudžeto“ (230) nurodytų 17,1 tūkst. Lt ir 7,9 tūkst. Lt teisingumo (žr. ataskaitos 9 punktas). 

5. Biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių (toliau – Apskaitos taisyklės), 

patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d.  įsakymu Nr. 70 „Dėl 

biudžetinių  įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 30-978; 2006, Nr. 

2-16) 267 punkto nuostatomis, nenurašytą faktinių išlaidų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 

įsiskolinimas kreditoriams. Atsižvelgiant į finansinio audito ataskaitos 8 punkto pastebėjimą dėl 

neteisingo kreditorinio įsiskolinimo, teigiame, kad Darželio-mokyklos Išlaidų sąmatų vykdymo 

2010 m. sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis metų pradžioje“ 41 eilutė „Išlaidos iš biudžeto“ (200) 

17,1 tūkst. Lt yra neteisingas (žr. ataskaitos 10 punktas). 
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6. Darželio-mokyklos finansinėje atskaitomybėje nenurodyta: 13,0 tūkst. Lt pagal panaudos 

sutartį gautas autobusas ir atsargos; 1,9 tūkst. Lt kopijavimo aparatas pagal numos sutartį. 

Finansinėje atskaitomybėje nurodyti išsinuomoto, gauto pagal panaudos sutartis turto vienetai. 

Išlaidų sąmatų vykdymo 2010 m. sausio 1 d. balanso stulpelio „Likutis metų pradžioje“ ir 

„Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ užbalansinės sąskaitos 80 eilutė 14,9 tūkst. Lt suma 

sumažinta (žr. ataskaitos 15 punktas). 

7. Darželio-mokyklos programos 8.1.1.2. „Mokinio krepšelis“ Biudžeto sąmatos įvykdymo 

2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 3 eilutės „Darbo užmokestis“ duomenimis, faktinių išlaidų suma 

(164,4 tūkst. Lt) viršija asignavimų planą ir gautus asignavimus (162,0 tūkst. Lt) 2,4 tūkst. Lt; 6 

eilutės „Socialinio draudimo įmokos“ duomenimis, faktinių išlaidų suma (51,5 tūkst. Lt) viršija 

asignavimų planą ir gautus asignavimus (50,5 tūkst. Lt) 1,03 tūkst. Lt. Darželio-mokyklos apskaitos 

duomenimis, darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams nėra. 

  Programas 8.1.1.2. „Švietimas“ Biudžeto sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. 

ataskaitos 3 eilutės „Darbo užmokestis“ duomenimis, kasinių išlaidų suma (564,1 tūkst. Lt) viršija 

faktinių išlaidų sumą (562,9 tūkst. Lt) 2,4 tūkst. Lt. Darželio-mokyklos apskaitos duomenimis, 

darbo užmokesčio įsiskolinimo darbuotojams 2009 m. sausio 1 d. nebuvo. 

Darželio-mokyklos Biudžeto sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (programų 

„Mokinio krepšelis“ ir „Švietimas“) duomenys yra neteisingi. (žr. ataskaitos 16 punktas). 

 

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėse pastraipose išdėstyti dalykai, 

Darželio-mokyklos 2009 metų finansinės ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių 

įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. 

 

1. Darželio-mokyklos direktorius neatsižvelgė į sunkią Savivaldybės finansinę padėtį ir  

įsakymais skyrė darbuotojams priedus, priemokas laikino nedarbingumo laikotarpiu nuo 14 iki 85 

procentų dydžio pavaduojamojo darbuotojo darbo užmokesčio už papildomai atliktus darbus. Per 

2009 metus priskaičiuota 18,3 tūkst. Lt priedų, priemokų, pavadavimų iš Darželio-mokyklos 

aplinkai skirtų lėšų. Kai kuriuose Darželio-mokyklos direktoriaus įsakymuose dėl priemokų 

mokėjimo darbuotojams nenurodyta už kokius konkrečiai papildomus darbus skiriamos priemokos. 

Darželio-mokyklos darbuotojai už papildomus darbus, už kuriuos skirtos priemokos, šiuos darbus 

atlikdavo savo pagrindinio darbo metu. 

Pažymėtina, kad pagal Biudžeto sandaros įstatymą asignavimų valdytojas (įstaigos vadovas) 

yra atsakingas už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant 
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patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje 

nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą (žr. ataskaitos 1 punktas). 

2. Darželio-mokyklos dviems mokytojams, dirbantiems 40 val. per savaitę, laikas, viršijantis 

36 val. per savaitę, suderintas su  Savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 

d. šios dvi mokytojos ir virėja (dirbanti 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę) pagal papildomą darbo 

sutartį įdarbintos dar 15 val. per savaitę (3 val. per dieną). Mokytojams ir virėjai nustatytas darbo 

krūvis viršija DK 144 straipsnyje nustatytas 48 val. per savaitę. 

Darželyje-mokykloje nustatant darbuotojams darbo krūvį, nesivadovaujama Darbo kodekso 

144 straipsnio 3 dalies nuostatomis (žr. ataskaitos 2 punktas). 

3. Darželis-mokykla 2009 m. gruodžio mėn. priskaičiavo darbo užmokestį ir socialinio 

draudimo įmokas vyr. finansininkei (darbo užmokestis – 680 Lt, VSDĮ –211 Lt) ir vyr. auklėtojai 

(darbo užmokestis – 2013 Lt, VSDĮ – 624 Lt) iš mokinio krepšelio lėšų. Šių darbuotojų darbo 

užmokestis turi būti apmokamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų mokymo aplinkai.  

Darželis-mokykla, vyr. finansininkui ir vyr. auklėtojui apmokėjus atlyginimą ne iš mokymo 

aplinkai skirtų lėšų, o iš mokinio krepšelio lėšų pažeidė teisės aktų nuostatas (žr. ataskaitos 3 

punktas). 

4. Darželis-mokykla, pažeisdama Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinį pareiginį 

aprašą, darbo užmokestį priešmokyklinio ugdymo pedagogui mokėjo iš valstybės biudžeto 

finansuojamo mokinio krepšelio lėšų, viršijant iš valstybės biudžeto lėšų apmokamą dalį (20 val. 

per savaitę) (žr. ataskaitos 4 punktas). 

5. Darželio-mokyklos Nuostatuose nenumatyta bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, 

gyvenviečių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavežėjimo į mokyklas ir į namus 

organizavimo funkcija. Darželis–mokykla vykdo nemokamo darželinukų pavežėjimo į darželį ir į 

namus funkciją, kuri nenumatyta Vietos savivaldos įstatymo nuostatose (žr. ataskaitos 5 punktas). 

6. Nesuformuoti žemės sklypai po pastatais, dėl jų naudojimo nesudarytos sutartys su 

Panevėžio apskrities viršininko administracija, naudojimosi teisė neįregistruota Nekilnojamojo turto 

registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka (žr. ataskaitos 6 punktas). 

7. Darželis-mokykla nesivadovauja Apskaitos taisyklių nuostatomis, neregistruoja 

įsipareigojimo pervesti pajamas į biudžetą (žr. ataskaitos 11 punktas). 

8. Darželis-mokykla nesivadovaudama Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, 

vykdymo, biudžeto asignavimų administravimo ir atskaitomybės taisyklių nuostatomis, specialiųjų 

programų lėšas pervesdavo pavėluotai (žr. ataskaitos 12 punktas). 

9. Darželis-mokykla nesilaikė Apskaitos taisyklių nuostatų, kadangi lėšos nemokamam 

maitinimui turėjo būti apskaitomos pavedimų lėšų sąskaitoje. Šių lėšų gavimui ir išleidimui  turėjo  
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būti naudojamos sąskaitos – K 176 „Atsiskaitymai už pavedimų lėšas“ ir D 214 

„Pavedimų išlaidų lėšos“ (žr. ataskaitos 13 punktas). 

10. Darželis-mokykla nesivadovavo Apskaitos taisyklių 251 punkto nuostatomis ir išmokas už 

dvi pirmąsias nedarbingumo dienas ir išeitines išmokas apskaitė ne 190 sąskaitoje „Pašalpos“ (žr. 

ataskaitos 14 punktas). 

11. Darželis-mokykla yra išsidėstęs per du pastatus. Abiejų pastatų išlaikymui ir aptarnavimui 

reikalingi finansiniai ir darbo ištekliai. Šiems pastatams aptarnauti įstaigoje dirba kiemsargis (0,5 

etato), valytojos (1,5 etato), pagalbinis pastatų aptarnavimo specialistas (0,5 etato), teritorijos 

priežiūros darbininkas (0,5 etato), sargas (1 etatas). Darželyje-mokykloje veikia dvi valgyklos, 

kurioms patvirtinta 1 vyr. virėjos ir  2,75 virėjų etatai (dirba 4 žmonės)  bei 2 ūkvedžių  etatai (dirba 

2 žmonės). Kadangi Savivaldybėje nėra patvirtintų švietimo įstaigų etatų normatyvų, negalime 

pagrįstai pasisakyti apie Savivaldybės biudžeto lėšų taupų ir racionalų  panaudojimą Darželyje-

mokykloje (žr. ataskaitos 17 punktas). 

 Remdamiesi surinktais įrodymais mes pareiškiame, kad,  išskyrus ankstesnėse pastraipose 

išdėstytus dalykus, 2009 metais Darželyje-mokykloje Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo, disponavimo jais ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikčių 

Lietuvos Respublikos teisės aktų  reikalavimams nenustatėme. 

 Audito išvada pateikta kartu su audito ataskaita. 

 

  

 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė     Ilma Paliukėnaitė 


