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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 – 6. Patik-

rinimą atliko savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė. 

Tikslas – patikrinti baigiamojo finansinių ataskaitų rinkinio likučius. 

Tikrinamas subjektas – Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras (toliau – Centras), ad-

resas – Kalno g. 34,   Pasvalys; juridinio asmens kodas – 195473189. 

Tikrinamu laikotarpiu Centrui vadovavo Adolfas Talačka, buhaltere dirbo Vitalija Imbrasienė. 

2012 m. rugpjūčio 31 d. Centro direktorius ir buhalterė buvo atleisti iš darbo pagal Darbo ko-

dekso 125 straipsnį. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymais DK-230 

ir DK- 231 Adolfas Talačka ir Vitalija Imbrasienė priimti Švietimo ir sporto skyriaus metodininko ir 

Švietimo ir sporto skyriaus apskaitos tvarkytojo pareigoms rugsėjo 6 - 28 d. laikotarpiui po 0,5 etato. 

Su šiais darbuotojais sudarytos terminuotos nuotolinio darbo sutartys. Pareigybių aprašymuose numa-

tyta, kad šie darbuotojai turi užbaigti Centro reorganizavimo procesą. 

 

ĮSTAIGOS STATUSAS 

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

rą išdalijant teises ir pareigas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai ir Pasvalio rajono savivaldybės Švie-

timo pagalbos tarnybai atitinkamai: 

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-53 „Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 
centro reorganizavimo“. 



 

 

2 

 Formalųjį suaugusiųjų mokymą tęsti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje įsteigiant Su-

augusiųjų mokymo skyrių; 

 Neformalųjį suaugusiųjų šietimą tęsti Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnyboje įsteigiant Suaugusiųjų švietimo skyrių.  

 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu2 dar kartą pakartojo apsisprendimą dėl Centro reorganizavi-

mo nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., jo teisių ir pareigų išdalijimo ir dviejų  naujų struktūrinių skyrių įsteigi-

mo reorganizavime dalyvaujančiose įstaigose. 

Šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 

centro reorganizavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 1 punkte nustatyta, kad Aprašas nustato Pasva-

lio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimą išdalijimo būdu: formalusis suaugusiųjų 

mokymas tęsiamas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, įsteigiant Suaugusiųjų mokymo skyrių; nefor-

malusis suaugusiųjų mokymas tęsiamas Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tar-

nyboje (nuo 2012 m. liepos 1 d. – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyboje) įsteigiant 

Suaugusiųjų švietimo skyrių ir Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinį centrą. 

Tuo pačiu Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės švietimo 

pagalbos tarnybos nuostatai. Nuostatų 9 punktu nustatyta, kad Tarnyba turi 3 skyrius: Pedagoginis 

psichologinis skyrius, Suaugusiųjų švietimo skyrius ir Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis sky-

rius. 

Savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-123 „Dėl Pasvalio jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo“ patvirtintuose su Centro reorganizavimu susijusiuose 

dokumentuose įvardijama skirtinga reorganizavime dalyvaujančios įstaigos – Pasvalio rajono savival-

dybės Pedagoginės psichologinės tarnybos (nuo 2012 m. liepos 1 d. – Pasvalio rajono savivaldybės 

Švietimo pagalbos tarnybos) struktūra po reorganizacijos: Tarybos sprendimuose dėl Centro reorgani-

zavimo nurodyta, kad bus įsteigtas Suaugusiųjų švietimo skyrius; Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mo-

kymo centro reorganizavimo sąlygų apraše - Suaugusiųjų švietimo skyrius ir Žadeikių Bernardo Braz-

džionio edukacinis centras; Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose – 

įsteigiami du nauji skyriai: Suaugusiųjų švietimo skyrius ir Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis 

skyrius. 

 Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos struktūros išplėtimas dviem 

naujais, panašias funkcijas vykdančiais skyriais, kuriuose dirbs iš viso 3 darbuotojai  yra ekono-

miškai nenaudingas, nepagrįstas ir  prieštarauja  Savivaldybės tarybos  apsisprendimui (2012 m. 

                                                
2 Pasvalio rajono savivaldybės 2012 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-123 „Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų moky-
mo centro reorganizavimo“ 
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kovo 28 d. ir 2012 m. gegužės 30 d. sprendimai) dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagal-

bos tarnybos struktūros po reorganizacijos.  

 

 2. Tuo pačiu savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų moky-

mo centro turto ir reikalų perdavimo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai ir Pasvalio rajono savivaldybės 

Švietimo pagalbos tarnybai komisija: 

Kazys Polekas – komisijos pirmininkas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

ir sporto skyriaus vedėjas; 

Adolfas Talačka – narys, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktorius;  

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;  

Andromeda Baršauskienė – narė, Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tar-

nybos direktorė;  

Dalia Gasiūnienė – narė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vyriausioji buhalterė; 

 Vitalija Imbrasienė – narė, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro buhalterė; 

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

lo skyriaus vedėja; 

 Valė Mikalajūnaitė – narė, Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos 

buhalterė; 

 Danutė Morkūnienė – narė, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švieti-

mo skyriaus vedėja; 

 Viktoras Rimša – narys, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorius; 

Sonata Stačkūnienė – narė, Pasvalio rajono savivivaldybės administracijos Finansų skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

Į Savivaldybės tarybos sudarytos Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro turto ir rei-

kalų perdavimo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai ir Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnybai komisijos sudėtį įtraukti, su turto ir reikalų perdavimu priėmimu susiję ir suinteresuoti bei pri-

ėmimą - perdavimą atliekantys (pasirašantys priėmimo perdavimo aktus) asmenys. Sudarant komisiją 

neužtikrintas objektyvumo principas. Komisijos veikla nereglamentuota. 
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 3. Aprašo 20 punktas numato, kad teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami Centro darbuotojai apie 

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

17 punktu  nustatyta, kad Centras išregistruojamas iš Juridinių asmenų ir Švietimo ir mokslo insti-

tucijų registrų iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. 

 Tarp Aprašo 17 ir 20 punktų nėra loginio ryšio, kadangi nustatyta darbuotojų atleidimo data vė-

lesnė negu centras išregistruojamas iš juridinių asmenų registro. 

 

DARBUOTOJAI 

 4. Reorganizuojamoje įstaigoje dirbo 39 darbuotojai, iš jų – 11 etatinių (9 etatai) ir 28 mokyto-

jai. 2012 m. rugpjūčio 31 d. pagal Darbo kodekso 125 straipsnį „Darbo sutarties nutraukimas šalių 

susitarimu“ Centre atleista 6 etatiniai darbuotojai (4,5 etato) ir 12 pedagogų, jiems išmokėtos išeiti-

nės išmokos. Išeitinės išmokos išmokėtos atsižvelgiant į darbuotojų darbo stažą Centre (pagal DK 

140 straipsnį). Keturių darbuotojų (3,5 etato) darbo santykiai po reorganizavimo tęsiami Pasvalio 

rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyboje, trylikos (iš jų vienas etatinis) – Pasvalio Petro Vi-

leišio gimnazijoje. 

 Atleistiems darbuotojams apskaičiuota ir išmokėta 57,4 tūkst. Lt išeitinių išmokų (13,1 tūkst. 

Lt – Savivaldybės biudžeto; 44,3 tūkst. Lt - moksleivio krepšelio) ir 9,3 tūkst. Lt – kompensacijų už 

nepanaudotas kasmetines atostogas (1,1 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto; 8,2 tūkst. Lt moksleivio 

krepšelio). 

 

TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 Savivaldybės taryba3 Centrui 2012 metams patvirtino 535,6 tūkst. Lt asignavimų, iš jų: 322,7 

tūkst. Lt moksleivio krepšeliui finansuoti;  162,9 tūkst. Lt savarankiškoms funkcijoms vykdyti; 50 

tūkst. Lt teikiamoms paslaugoms finansuoti. Iki rugpjūčio 31 d. Centras panaudojo 84,5 proc. skirtų 

asignavimų, iš jų: 284,0 tūkst. Lt moksleivio krepšelio lėšų; 154,7 tūkst. Lt savarankiškoms funkci-

joms vykdyti ir 27,8 tūkst. Lt teikiamoms paslaugoms finansuoti. Reorganizavimo datai liko nepanau-

dota 83,0 tūkst. Lt asignavimų. 

 Centras reorganizavimo dienai (rugpjūčio 31 d.) turėjo turto: 

 ilgalaikio – 156,5 tūkst. Lt įsigijimo savikaina (likutinė vertė -32,8 tūkst. Lt); 

 atsargų –105,7 tūkst. Lt; 

 išankstinių apmokėjimų – 0,2 tūkst. Lt; 

 sukauptų gautinų sumų – 4,0 tūkst. Lt; 
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        sukauptų mokėtinų sumų –3,5 tūkst. Lt; 

 pagal pasaugos sutartį priimto saugoti ilgalaikio turto - 17,7 tūkst. Lt. 

 

 5. Inventorizacijos taisyklių4 5 punktu nustatyta, kad visas turtas turi būti inventorizuojamas 

reorganizuojant įmonę pagal sprendimo reorganizuoti įmonę priėmimo datos būklę. 

 Centre turto inventorizacija pagal sprendimo reorganizuoti įstaigą priėmimo datos būklę neat-

likta. 

 Turto inventorizacija Centre atlikta 2012 m. rugpjūčio 1 d. būklei. 

 

 6. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių5 13 punktu nustatyta, kad 

vyriausiojo buhalterio pareigų perdavimas ir perėmimas įforminamas aktu, kuriame nurodoma bu-

halterinių sąskaitų likučiai pagal apskaitos registrų duomenis. 

 Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 

T1-193 ,,Dėl Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro patikėjimo teise valdomo turto pe-

rdavimo“, Centras perdavė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai: ilgalaikio turto už 31,5 tūkst. Lt 

(15,0 tūkst. Lt likutinė vertė) ir atsargų už 57,2 tūkst. Lt  ; Pasvalio švietimo pagalbos tarnybai: il-

galaikio turto už 112,2 tūkst. Lt.(14,5 tūkst. Lt likutinė vertė) ir atsargų už 47,2 tūkst. Lt.; Pasvalio 

Lėvens pagrindinei mokyklai ilgalaikio turto už 12,8 tūkst. Lt (likutinė vertė – 3,3 tūkst. Lt) ir at-

sargų už 1,4 tūkst. Lt. 

 Atkreipiame dėmesį, kad Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai perduotas valstybei nuosavybės 

teise priklausantis 993,30 Lt  vertės trumpalalaikis turtas (mokomosios programos CD laikmenose) 

atitinka  13 –ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau –

VSAFAS) „Nematerialusis turtas“ nustatytus kriterijus nematerialiajam turtui, todėl jis turi būti ap-

skaitoje pergrupuotas ir apskaitytas pagal VSAFAS reikalavimus. 

 

 7.  Be to, Centras Pasvalio švietimo pagalbos tarnybai perdavė 0,2 tūkst. Lt  išankstinių ap-

mokėjimų (už spaudinių prenumeratą 2012 metams - 98,34 Lt; pastato draudimas - 99,00 Lt); pagal 

pasaugos sutartį gautą 17,7 tūkst. Lt vertės turtą; sukauptų gautinų sumų už 2,3 tūkst. Lt (sukaupti 

atostoginiai ir SODROS įmokos – 1934,05 Lt ir  390,93 Lt sukauptų sumų atsiskaitymams su teikė-

                                                                                                                                                                
3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas T1-10 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 
metų biudžeto patvirtinimo“ 
4 Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822. 
5 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės 
apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“. (Žin. 2005, Nr. 67-2431). 
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jais). Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai perdavė 1,7 tūkst. Lt sukauptų gautinų sumų (sukaupti atosto-

giniai ir SODROS įmokos – 1578,45 Lt; 107,95 Lt sukauptos sumos atsiskaitymams su tiekėjais).  

 Reorganizavimo datai Centras turėjo 1,2 tūkst. Lt skolų tiekėjams ir 3,5 tūkst. Lt sukauptų 

mokėtinų sumų, kurias taip pat perdavė reorganizavime dalyvaujančioms įstaigoms: Pasvalio švietimo 

pagalbos tarnybai - 1,1 tūkst. Lt skolų tiekėjams ir 1,9 tūkst. Lt sukauptų mokėtinų sumų; Pasvalio Pet-

ro Vileišio gimnazijai – 0,1 tūkst. Lt skolų tiekėjams ir 1,6 tūkst. Lt  sukauptų mokėtinų sumų. 

 Visas Centro turtas ir skolos perduoti perdavimo ir priėmimo aktais 2012 m. rugpjūčio 31 d. 

stoviui, pasirašyti atsakingų asmenų (vadovų ir buhalterių). Perdavimo priėmimo aktai nenumetuoti. 

Visi turto ir reikalų perdavimo aktai  įtraukti į bendrą perdavimo aktų aprašą, kuris pasirašytas Savi-

valdybės tarybos sudarytos Suaugusiųjų mokymo centro turto ir reikalų perdavimo Pasvalio Petro Vi-

leišio gimnazijai ir Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai komisijos. 

 

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

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

aštuonis mėnesius gavo 452304,46 Lt pajamų ir patyrė 454051,71 Lt pagrindinės veiklos sąnaudų. 

Centro 2012 metų veiklos rezultatas - 1747,25 Lt nuostolis. 

 Centras reorganizavimo datai nepaskirstė ir neperdavė reorganizavime dalyvaujančioms įstai-

goms sukauptų veiklos pajamų, sąnaudų ir veiklos rezultato. 

  
ATASKAITŲ RINKINIAI 

 
 9. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo6 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 Centro reorganizavimo priėmė 2012 m. kovo 28 dieną. 

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

rugpjūčio 31 d. 

  Centras finansinės būklės ataskaitos ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 

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

  

                                                
6 Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 67-3341. 



 

 

7 

 10. 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. 

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

pagal apskaitos registrų duomenis ir laikantis teisės aktų reikalavimų.  

 

 11. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo apraše7 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-

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 Centro pateiktus duomenis į VSAKIS. 

 
Savivaldybės kontrolierė                                                                                           Rima Juodokienė 

 

 

Susipažinau 

Pasvalio rajono savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus metodininkas                                      Adolfas Talačka 
 
Pasvalio rajono savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus apskaitos tvarkytojo                                                     Vitalija Imbrasienė 

                                                
7 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152.(pakeistas  2012 m. sausio 30 d. 
įsakymu Nr. 1K-022). 


