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ĮŽANGA 

 Patikrinimas atliktas vykdant Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. 

sprendimą Nr. T1-129, Savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 7 d. pavedimu Nr. PA – 8. Patik-

rinimą atliko Savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė. 

Tikslas – patikrinti baigiamojo finansinių ataskaitų rinkinio likučius. 

Tikrinamas subjektas – Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla), adre-

sas – Žemaitės g. 1, Pušalotas, Pasvalio rajonas; juridinio asmens kodas – 190615528. 

Tikrinamu laikotarpiu Mokyklai vadovavo direktorius Darijus Ramanauskas, buhaltere dirbo 

Rima Jankeliūnienė.  

Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendė1 nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoti Mokyk-

lą prijungiant prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos ir įsteigti Pasvalio r. Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Pušaloto progimnazijos ir Mikoliškio pradinio ugdymo sky-

rius.  

Reorganizavimo datai Mokykloje dirbo 40 darbuotojų, iš jų –  18 etatinių. Ryšium su reorgani-

zavimu 1 darbuotojas atleistas  pagal DK 125 str., jam išmokėta 6 mėnesių išeitinė išmoka. Kitų dar-

buotojų darbo santykiai tęsiasi Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje. 

 

 

 

 

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-51 „Dėl Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės gimnazijos ir Pušaloto pagrindinės mokyklos reorganizavimo“. 
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PASTEBĖJIMAI 

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu2 sudaryta Mokyklos 

turto ir reikalų perdavimo Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai komisi-

ja: 

Kazys Polekas – komisijos pirmininkas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

ir sporto skyriaus vedėjas; 

Virginija Antanavičienė – narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto 

valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; 

Virginija Bajoriūnaitė – narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

 Rima Jankeliūnienė – narė, Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinės mokyklos vyriausioji buhalte-

rė; 

 Virginija Juozėnienė – narė, Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazi-

jos buhalterė; 

 Jurgita Karčiauskienė – narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir persona-

lo skyriaus vedėja; 

 Almantas Kanapeckas – narys, Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimna-

zijos direktorius; 

 Darijus Ramanauskas – narys, Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinės mokyklos direktorius; 

 Sonata Stačkūnienė – narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vy-

riausioji specialistė.  

Į Savivaldybės tarybos sudarytos Mokyklos turto ir reikalų perdavimo Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai komisijos sudėtį įtraukti, su turto ir reikalų perdavimu priėmimu susiję 

ir suinteresuoti bei priėmimą - perdavimą atliekantys (pasirašantys priėmimo perdavimo aktus) asme-

nys. Sudarant komisiją neužtikrintas objektyvumo principas. Komisijos veikla nereglamentuota. 

 

2. Tuo pačiu Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės gimnazijos ir Pušaloto pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).  

 Aprašo 21 punktas numato, kad teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami Mokyklos darbuotojai ap-

ie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš darbo nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., kai  to paties Ap-

                                                
2 Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-124 „Dėl Pasvalio rajono Pušaloto pagrindinės 
mokyklos reorganizavimo“. 



 

 

3 

rašo 18 punktu  nustatyta, kad Mokykla išregistruojama iš Juridinių asmenų ir Švietimo ir mokslo 

institucijų registrų iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. 

 Tarp Aprašo 18 ir 21 punktų nėra loginio ryšio, kadangi nustatyta darbuotojų atleidimo data vė-

lesnė negu Mokykla išregistruojama iš juridinių asmenų registro. 

  

 

Mokyklos turtas ir įsipareigojimai 

 Savivaldybės taryba3 Mokyklai 2012 metams patvirtino 1034,3 tūkst. Lt asignavimų, iš jų: 

746,3 tūkst. Lt moksleivio krepšeliui finansuoti;  283,0 tūkst. Lt savarankiškoms funkcijoms vykdyti; 

5,0 tūkst. Lt teikiamoms paslaugoms finansuoti. Tikslinant Savivaldybės biudžetą Mokyklai papildo-

mai skirta4 1,0 tūkst. Lt savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 

 Iki rugpjūčio 31 d. Mokykla panaudojo 78 proc. skirtų asignavimų, iš jų: 538,4,0 tūkst. Lt 

moksleivio krepšelio lėšų; 266,5 tūkst. Lt savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir 2,5 tūkst. Lt teikia-

moms paslaugoms finansuoti. Reorganizavimo datai liko nepanaudota 227,9,0 tūkst. Lt asignavimų. 

   3. Mokykla reorganizavimo dienai (rugpjūčio 31 d.) turėjo: 

 ilgalaikio turto – 1312,6 tūkst. Lt įsigijimo savikaina (likutinė vertė -799,7 tūkst. Lt); 

 atsargų –686,54 tūkst. Lt; 

 sukauptų gautinų sumų – 13,7 tūkst. Lt; 

       skolų tiekėjams – 10,1 tūkst. Lt 

       sukauptų mokėtinų sumų –3,6 tūkst. Lt. 

 nebalansinėje sąskaitoje apskaityto turto – 381,0 tūkst. Lt, iš jo 236,7 tūkst. Lt - veikloje naudo-

jamas inventorius. 

 Visas Mokyklos patikėjimo teise valdomas turtas ir įsipareigojimai perduoti Joniškėlio Gabrie-

lės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai perdavimo-priėmimo aktais 2012 m. rugpjūčio 31 d. stoviui. Neba-

lansinėse sąskaitose apskaitytas turtas: veikloje naudojamas 236,7 tūkst. Lt vertės inventorius, panau-

dos pagrindais valdomi du žemės sklypai, kurių bendra vertė – 71,0 tūkst. Lt, iš UAB „Pasvalio gero-

vė“ išsinuomotas 1,3 tūkst. Lt vertės turtas priėmimo-perdavimo aktais perduotas Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijai. Pagal panaudos sutartį gauta 3,4 tūkst. Lt vertės kompiuterinė technika 

2012 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo-priėmimo aktu grąžinta panaudos davėjui – Pumpėnų vidurinei  

mokyklai. 2010 m. gegužės 14 d. valstybės turto panaudos sutartis Nr.ASR-208 su Pasvalio rajono sa-

                                                
3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas T1-10 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 
metų biudžeto patvirtinimo“; 
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vivaldybės administracija dėl mokyklinio autobuso „FIAT DUCATO“ (įsigijimo vertė – 68,4 tūkst. Lt) 

2012 m. rugpjūčio 31 d. nutraukta, turtas perdavimo-priėmimo aktu perduotas Savivaldybės administ-

racijai.  

 Mokyklos nebalansinėje sąskaitoje buvo apskaitytas iš UAB „Lindstrom“ išsinuomotas kilimė-

lis, kurio vertė 14,55 Lt ir iš UAB „Švarinta“ išsinuomoti trys konteineriai, kurių bendra vertė 250,00 

Lt. Apie reorganizavimą Mokykla UAB „Švarinta“ ir UAB „Lindstrom“ pranešė raštu 2012 m. liepos 

12 d., tačiau turto niekam neperdavė.  

 Mokykla valdomą ir naudojamą turtą bei įsipareigojimus perdavė Joniškėlio Gabrielės Petke-

vičaitės-Bitės gimnazijai, dalį pagal panaudos sutartis naudojamo turto grąžino panaudos davėjams 

perdavimo-priėmimo aktais 2012 m. rugpjūčio 31 d. stoviui. Perdavimo priėmimo aktai pasirašyti at-

sakingų asmenų (vadovų ir buhalterių).  

 Neperduotas Mokyklos naudojamas ir nebalansinėje sąskaitoje apskaitytas iš UAB „Švarin-

ta“ ir UAB “Lindstrom“  išsinuomotas turtas, kurio bendra vertė 264,55 Lt. 

 

4. Inventorizacijos taisyklių5 5 punktu nustatyta, kad visas turtas turi būti inventorizuojamas 

reorganizuojant įmonę pagal sprendimo reorganizuoti įmonę priėmimo datos būklę. 

 Mokykloje turto inventorizacija pagal sprendimo reorganizuoti įstaigą priėmimo datos būklę 

neatlikta. 

 Mokyklos direktoriaus  sudaryta komisija6 turto ir įsipareigojimų inventorizaciją atliko 2012 m. 

liepos 1 dienos stoviui. 

 

 5. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 9 straipsniu, 10 –uoju ir 11 –uoju 

VSAFAS pajamos ir sąnaudos apskaitoje registruojamos  kaupimo principu. Mokykla per 2012 metų 

aštuonis mėnesius gavo 791648,87 Lt pajamų ir patyrė 794112,59 Lt pagrindinės veiklos sąnaudų.  

 Mokykla neperdavė Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai 2012 metais sukauptų 

veiklos pajamų ir sąnaudų. 

 

 

 

Ataskaitų rinkiniai 

                                                                                                                                                                
4 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimas T1-134 „ Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tary-
bos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr.T1-10 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ pakei-
timo“. 
5 Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822. 
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 6. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo7 21 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad, jeigu yra 

priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą, tas viešojo sektoriaus sub-

jektas turi parengti finansinės būklės ataskaitą ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal 

sprendimo likviduoti ar reorganizuoti priėmimo datos duomenis ir pagal faktinio likvidavimo ar reor-

ganizavimo dienos duomenis. 

 Savivaldybės taryba sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo priėmė 2012 m. kovo 28 dieną. 

Mokykla biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius parengė 2012 m. kovo 31 d. ir  2012 m. 

rugpjūčio 31 d. 

  Mokykla finansinės būklės ataskaitos ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 

sprendimo reorganizuoti priėmimo datos duomenis (2012 m. kovo 28 d.) neparengė. 

  

 7. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 3 straipsnis nustato, kad Viešojo sektoriaus sub-

jekto finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudarytas taip, kad tikrai ir teisingai parodytų jo turtą, fi-

nansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus. Viešojo sekto-

riaus subjektai, sudarydami biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais ir pinigų principu. 

 Mokyklos  biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai  2012 m. rugpjūčio 31 d. parengti 

pagal apskaitos registrų duomenis ir laikantis teisės aktų reikalavimų.  

 

 8. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo apraše8 nustatyta,   

kai viešojo sektoriaus subjektas ataskaitiniu laikotarpiu yra reorganizuojamas išdalijimo būdu ir reor-

ganizuojamo viešojo sektoriaus subjekto turtas ir įsipareigojimai išdalijami kitiems veikiantiems viešo-

jo sektoriaus subjektams, duomenis į VSAKIS pateikia reorganizuojamo viešojo sektoriaus subjekto 

teises ir pareigas perėmęs veikiantis viešojo sektoriaus subjektas. Reorganizuojamas viešojo sektoriaus 

subjektas privalo jo teises ir pareigas perimančiam viešojo sektoriaus subjektui perduoti visus konsoli-

duotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti reikiamus duomenis reorganizavimo data. šis viešojo 

sektoriaus subjektas privalo pateikti po reorganizavimo naujai įsteigtam arba reorganizuoto viešojo 

sektoriaus subjekto teises ir pareigas perėmusiam viešojo sektoriaus subjektui duomenis, nustatytus 

konsolidavimo metodikoje, reorganizavimo data. Po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuo-

to viešojo sektoriaus subjekto teises ir pareigas perėmęs viešojo sektoriaus subjektas pateikia reorgani-

                                                                                                                                                                
6 Pušaloto pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V-67 
7 Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 67-3341. 
8 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152.(pakeistas  2012 m. sausio 30 d. 
įsakymu Nr. 1K-022). 
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zuoto viešojo sektoriaus subjekto duomenis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti kartu 

su savo ataskaitinio laikotarpio duomenimis į VSAKIS. 

 Kontrolės ir audito tarnyba neturi prieigos prie informacinės sistemos VSAKIS duomenų, todėl 

negali pasisakyti apie Mokyklos pateiktus duomenis į VSAKIS. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                           Rima Juodokienė 

 

 

Susipažinau 

 

Darijus Ramanauskas 

 
 
Rima Jankeliūnienė 


