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Mes atlikome Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos  (toliau – 

Mokykla)  2014 metų metinių finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės 

ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų 

nustatytiems tikslams per 2014 metus auditą.  

Vadovybės atsakomybė 

Mokyklos direktorius yra atsakingas už finansinių ataskaitų rinkinio  parengimą ir teisingą 

pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą,  Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams  bei 

efektyvią vidaus kontrolę.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių bei dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Auditą atlikome pagal Valstybinio 
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audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų 

standartus, kuriuose nustatyta, kad auditą turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą 

užtikrinimą dėl finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo 

pateikimo, Savivaldybės ir alstybės perduotų lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais 

pagrindėme Mokyklos apskaitos sistemos ir metodų, įskaitant vadovybės atliktus apskaitinius 

įvertinimus; finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, šių rinkinių parengimo ir 

pateikimo, Savivaldybės ir valstybės perduotų lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito 

įrodymai suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus  nuomonei pareikšti. 

 

 Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio  

Mūsų nuomone, Mokyklos 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.  

 

 Sąlyginės nuomonės dėl finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas  
 

Mokykla Pinigų srautų ataskaitos A.I.7 eilutėje „Kitos įplaukos“ ir III.2  eilutėje 

“Komunalinės paslaugos ir ryšių išlaidos“ neparodė 3,1 tūkst. Lt  pinigų srautų įplaukų ir išlaidų 

už komunalines paslaugas ir trečiųjų asmenų. Atitinkamai neteisinga 25–ojo VSAFAS priedo 

„Segmentai“ ataskaita (žr. Ataskaitos 4.1 punktą). 

Mokyklos Aiškinamajame rašte neatskleista informacija apie reikšmingus finansinių 

ataskaitų straipsnių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pokyčius (1 – ojo VSAFAS 39 

punktas ir  6-ojo VSAFAS 15 punktas), apie nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą veikloje ilgalaikį 

turtą, turtą, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas VSS veikloje, sutartis, pasirašytas dėl 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendrą vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 

(12 – ojo VSAFAS 76 punktas),  pagal panaudos sutartis gautą turtą (19 – ojo VSAFAS 62 

punktas) ir kita privaloma atskleisti informacija (žr. Ataskaitos 4.2 punktą). 

Sąlyginė nuomonė dėl  finansinių ataskaitų rinkinio  

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys 

dalykai, Mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Mokyklos 

2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2014 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir 

pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus.  
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Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas 

Mokyklos direktorius nesivadovavo Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 45.1.8, 38.4 ir 39.3.3.  punktų nuostatomis, nes 

logopedui darbo užmokestis nuo 2014 m. sausio 1 d iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. apskaičiuotas 

taikant padidintą koeficientą už nekontaktines valandas; priešmokyklinio ugdymo pedagogui ir 

logopedui Direktoriaus įsakymu nenustatyti konkretūs darbai, atliekami netiesioginio darbo su 

mokiniais (vaikais) laiku (žr. Ataskaitos 1.1, 1.2 punktus).  

Mokykla nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, nes Mokyklos supaprastintų 

pirkimų taisyklių nepaskelbė teisės aktų nustatyta tvarka,  prekes ir paslaugas įsigijo neatlikusi 

viešųjų pirkimų procedūrų, pažeidė bendrą viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo trukmės principą, 

nesilaikė pirkimo sutarties turiniui keliamų būtinųjų reikalavimų, todėl neužtikrino Viešųjų pirkimų 

įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais 

sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ir 

darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Be to, viešai nesuteikdama prekių ir paslaugų 

tiekėjams pakankamai informacijos apie pirkimus bei vykdydama pirkimus iš vieno tiekėjo iškreipė 

konkurenciją  (žr. Ataskaitos 5.1 ir 5.2 punktus). 

Sąlyginė nuomonė dėl valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 

teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams  

Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys 

dalykai, Mokykla visais reikšmingais atžvilgiais 2014 metais Savivaldybės ir valstybės lėšas ir 

turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.  

  

 Audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 

 

Savivaldybės kontrolierė                   Rima Juodokienė 


