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ĮŽANGA

Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2011-11-21 pavedimą nr. TK2-6. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Daiva
Bruţienė ir specialistė Aušrelė Krugliakovienė.
Audituojamas subjektas – savivaldybės biudţetinė įstaiga Kelmės Jono Graičiūno
gimnazija, adresas: Raseinių g. 1, Kelmė, juridinio asmens kodas – 190091584. Audituojamu
laikotarpiu biudţetinei įstaigai vadovavo direktorius Rimas Bielskis, vyriausiąja buhaltere dirbo
Regina Kvietkauskienė.
Audituojamas laikotarpis - 2011 metai.
Audito tikslas – Įvertinti įstaigos 2011 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų
rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenis bei Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti nustatyti dalykai. Ši ataskaita yra
dalis išvados, teikiamos Kelmės rajono savivaldybės tarybai dėl 2011 metų savivaldybės biudţeto
vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių bei dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos.
Ataskaita teikiama Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai bei jos kopija – Kelmės rajono
savivaldybės merui, Kontrolės komitetui, Savivaldybės administracijai.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2011 metų biudţeto
vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, pateikti Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybai.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais1, siekiant gauti
pakankamą uţtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o savivaldybės
lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas uţtikrinimas, kad
finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų yra neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

apribojimų ir to fakto, kad mes netikrinome visų (100%) ūkinių operacijų ir įvykių bei sudarytų
sandorių.
Audito planavimo metu įvertinus įgimtos ir kontrolės rizikos lygius, nustatytos
svarbiausios audito sritys, kuriose buvo atliktos savarankiškos audito procedūros: ilgalaikio turto,
išlaidų darbo uţmokesčiui ir socialiniam draudimui ir išlaidos prekėms ir paslaugoms.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,
atsiţvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: skaičiavimai (artmetinio tikslumo patvirtinimas), paklausimai (įrodymų gavimas
pokalbio metu), dokumentų tikrinimai ir vertinimai, analitinės procedūros (tam tikrų duomenų
analizė).

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1.Dėl apskaitos organizavimo
Buhalterinės apskaitos įstatymas2 nurodo, kad apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių
nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius. 2011-08-31 gimnazijos direktorius įsakymu3
patvirtino apskaitos dokumentus: Apskaitos vadovą, Bendrąjį sąskaitų planą, Apskaitos politiką ir
naudojamus apskaitos registrus (dalį jų). Faktiškai buhalterinėje apskaitoje naudojami 20044 m. ir
20065 m. direktoriaus įsakymais patvirtini apskaitos registrai ir jų skaičius. Patvirtintame Apskaitos
vadove nurodyti apskaitos registrai, kurie turi būti naudojami apskaitoje.
2. Dėl ilgalaikio turto.
Nekilnojamo turto registre uţregistruota, kad J.Graičiūno gimnazijai patikėjimo teise
perduotas ilgalaikis turtas:
-pastatas- mokykla, unikalus Nr.4400-0411-6230;
-pastatas-dirbtuvės, unikalus Nr.4400-0411-6252;
-pastatas-sandėlis, unikalus Nr.4400-0411-6285;
-pastatas-garažas, unikalus Nr.4400-0411-6396;
-kiti statiniai-kiemo aikštelė, unikalus Nr.4400-0411-6341;
-kiti statiniai-tvoros, unikalus Nr.4400-0432-7766.
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Ţin., 2001, Nr. 99-3315, 16 str. 2 d.
2011-08-21 direktoriaus įsakymas Nr. V-77.
4
2004-04-21 direktoriaus įsakymas Nr. V-55.
5
2006-03-16 direktoriaus įsakymas Nr. V-72.
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Atliekant auditą nustatyta, kad garaţas ir tvora neįtraukti į gimnazijos ilgalaikio turto
apskaitą. Garaţą apskaito Kelmės savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius. J.Graičiūno
gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams Jonas Grincevičius 2012-0223 informavo, kad šiuo metu garaţe laikomas netinkamas naudoti inventorius (suolai, kėdės ir
pan.). Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimo6 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 44 p., biudţetinės įstaigos, gavusios savivaldybės turtą, jį įtraukia į apskaitą ir kaupia
duomenis nurodydami ilgalaikio turto pavadinimą, inventoriaus numerį, nuosavybę, turto gavimo
datą, turto davėją, įsigijimo, nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą ir metus, kuriais paskutinį kartą bus
apskaičiuotas nusidėvėjimas (amortizacija).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu7 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo
turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių
ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ir 12-uoju viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu8 „Ilgalaikis materialusis turtas“, įstaiga
atsiţvelgdama į ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo intensyvumą (amortizacijos) minimalius ir
maksimalius ekonominius normatyvus, turi nustatyti ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką. Šį
laiką suderinti su savivaldybės administracija. Šiuo metu gimnazija vadovaujasi 2009-12-17
Kelmės rajono savivaldybės sprendimu9 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominių normatyvų Kelmės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.
Nurašyto ir nuvertėjusio ilgalaikio turto gimnazijoje 2011 metais nebuvo.
3.Dėl darbo užmokesčio
Įstaigoje nepakankamai veiksmingos darbo sutarčių administravimo kontrolės
procedūros.
Nesivadovaujama Darbo sutarčių registravimo taisyklių10 6.8. p. Atlikus auditą darbo
uţmokesčio srityje, nustatyta, kad keičiant darbuotojų darbo sąlygas, nėra daromi pakeitimai
darbuotojų darbo sutartyse ir darbo sutarčių registracijos ţurnale (vyr. buhalterė R.Kvietkauskienė
(1997-02-03 darbo sutartis Nr.13)-keitėsi koeficientas, Regina Daukšienė (2001-01-29 darbo
sutartis Nr84), valytoja- darbo sutartyje neaptartas darbo uţmokesčio dydis, Nijolė Jasulaitienė
(1997-08-13 darbo sutartis Nr.15 ir 2006-10-02 darbo sutarties pakeitimas), valytoja- keičiant darbo
sutarties 1.3 punktą, nepakeistas darbo uţmokesčio dydis, Aurelija Grincevičienė (2000-08-31darbo sutartis Nr.72), etikos mokytoja- nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Valerija Puišienė
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Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimas Nr. T-365.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimas Nr. 564, 3 p.
8
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr.1K-174, 60 p. (su vėlesniais pakeitimais).
9
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimas Nr. T-456.
10
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-24 nutarimas Nr. 503, 6.8. p. (su vėlesniais pakeitimais).
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(1999-08-27 darbo sutartis Nr.50), lietuvių kalbos mokytoja- nenurodytas darbo uţmokesčio dydis,
Ilijana Petrauskienė (2000-08-31 darbo sutartis Nr.71), informatikos mokytoja- nenurodytas darbo
uţmokesčio dydis, Rasa Gabšytė (1998-08-31 Nr.28), mokytoja - nenurodytas darbo uţmokesčio
dydis, Lijana Vaičiulytė (1998-08-31 Nr.31) - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Danutė
Baršienė (1999-02-01 Nr.97-41), valytoja - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Alfonsas Misius
(1998-05-11 Nr.24),

pagalbinis darbininkas - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Anicetas

andrulis (2000-03-31 Nr.63), vairuotojas – keitėsi koeficiento dydis, tačiau darbo sutartyje
pakeitimas neįrašytas, Vidmantas Gečas (1999-09-01 Nr.51), kūno kultūros mokytojas nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Eugenijus Jafimovas (1998-09-07 Nr.34), geografijos
mokytojas - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Irena Arlauskienė (1998-08-31 Nr.32), dailės
mokytoja - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Svajūnas Klimas (1998-08-31 Nr. 26), muzikos
mokytojas - nenurodytas darbo uţmokesčio dydis, Snieguolė Zavadskienė (1996 Nr.6) šiuo metu
gimnazijoje dirba anglų kalbos mokytoja, o sutartyje nurodoma, kad priimama dirbti buities darbų
mokytoja, t.y. darbo sutartyje neįrašyti darbo sąlygų pakeitimai.
Kiti darbo sutarčių registravimo paţeidimai buvo ištaisyti audito atlikimo metu.
Nesivadovaujama LR darbo kodekso11 nuostatomis, kad vienas pasirašytas darbo
sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, nes sutarčių registracijos ţurnale nėra parašų, kad
vienas sutarties egzempliorius įteiktas darbuotojui (L. Vaičiulytė, Ţ Klimienė, R.Andriuškienė,
G.Rutkūnienė).
Nesivadovaujama 11-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto12 4 p. ir 24-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto13 11 p.,
nes atostoginių sąnaudos apskaitoje turi būti registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, uţ kurį
apskaičiuotos išmokos. Įstaigoje atostoginių sąnaudos registruojamos tada, kai priskaičiuojami
atostoginiai.
Gimnazijos direktorius įsakymu14 skyrė priedus vyriausiajai buhalterei Reginai
Kvietkauskienei, sekretorei-kasininkei Laimutei Ringailienei ir direktoriaus pavaduotojui ūkio
reikalams Jonuo Grincevičiui nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31, tačiau priedų ir priemokų skyrimo ir
mokėjimo tvarka nėra patvirtinta.
4. Dėl išlaidų prekėms ir paslaugoms įsigyti.
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Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2002-06-04 įstatymas Nr. IX-926, 99 str., 3 d., (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr.1K-490, 4 p. (su vėlesniais pakeitimais).
13
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-10-26 įsakymas Nr.1K-334, 11 p.(su vėlesniais pakeitimais).
14
2011-09-26 direktoriaus įsakymas Nr. P-1 „Dėl priedų mokėjimo“.
12

Įstaigoje prekės įsigyjamos, pažeidžiant LR viešųjų pirkimų įstatymą15 ir
direktoriaus įsakymu16 patvirtintas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos supaprastintų
viešųjų pirkimų vykdymo taisykles.
Ūkinės operacijos, susijusios su išlaidų prekėms ir paslaugoms naudojimu, tikrai
atliktos bei uţregistruotos apskaitos registruose laikantis apskaitos taisyklių. Įstaiga biudţeto
asignavimus prekėms ir paslaugoms panaudojo teisės aktų nustatyta tvarka ir teisingai jas apskaitė ir
įrašė finansinių ataskaitų rinkiniuose bei biudţeto vykdymo ataskaitose (formoje Nr. 2).
Gimnazijai perkant vadovėlius ir sudarius sutartis su UAB „Baltų lankų“ leidyba17,
UAB „Šviesa“18, BĮ UAB TEV19 , UAB „Tyto alba“20, K.Mickevičiaus leidykla „Briedis“21,
nebuvo uţpildytos paraiškos vadovėlių pirkimui22 ir apklausos paţymos kaip numatyta taisyklių 1
priede. Atlikti pirkimai nebuvo įtraukti į pirkimų ţurnalą, kaip yra nustatyta patvirtintose
taisyklėse23.
Pirkimo sutartys su tiekėjais sudaromos nesivadovaujant taisyklių 83 p24.
2011-02-01

pasirašyta

sutartis

Nr.2011-02/1/JG-2

su

Mantvydo

Burzdţiaus

individualia įmone. Vadovaujantis taisyklių 83.2. p. sutartyje turi būti nustatyta perkamos prekės,
paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, - tikslūs jų kiekiai, vadovaujantis taisyklių 83.3. p.,- kaina arba
kainodaros taisyklės. Pasirašytoje sutartyje šie esminiai momentai neaptarti.
2011-01-03 vyko viešojo pirkimo komisijos25 posėdis, kuriame buvo sprendţiamas
klausimas dėl ūkinių, kanceliarinių, valymo priemonių pirkimo. Posėdyje26 nuspręsta pasirašyti
preliminarias sutartis. 2011-03-01 pasirašytos preliminariosios sutartys su SĮ „Kelmės knygynas“
(Nr. JG-6), su UAB „Lukojus (Nr. 2011-02/14/JG-7), su Izidoriaus Šimkaus įmone (Nr. 201103/01/JG-8), su UAB „Gulbelės prekyba“ (Nr. K2011/44/JG-4), 2011-02-14 pasirašyta sutartis
Nr.2011-02/14/JG-5 su A. Aleksandravičiaus foto darbų įmone „Zumas“, 2011-02-01 pasirašyta
sutartis Nr.00F-2024/JG-3 su UAB „Raivila“. Preliminariosios sutarties esmė27 – įtvirtinti šalių
įsipareigojimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Sudarius preliminariąją sutartį, šalims
atsiranda prievolė per joje nustatytą laiką sudaryti kitą sutartį. Pirkimas galimas tik sudarius
pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Įstaigoje buvo perkama, nesudarius pagrindinių pirkimopardavimo sutarčių.
15

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 1996-08-13 įstatymas Nr.I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
2011-02-21 direktoriaus įsakymas Nr. V-33 .
17
2011-05-31 sutartis Nr. B-11-148.
18
2011-05-10 pirkimo-pardavimo sutartis.
19
2011-05-16 vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros pirkimo-pardavimo sutartis
20
2011-05-26 pirkimo-pardavimo sutartis.
21
2077-05-11 vadovėlių ir kitų mokymo priemonių iš mokinio krepšelio lėšų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.338.
22
2011-02-21 direktoriaus įsakymas Nr. V-33, 14 p.
23
Ten pat, 179 p.
24
Ten pat, 83 p.
25
2008-11-07 direktoriaus įsakymas Nr.V-42 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.
26
2011-01-03 Viešojo pirkimo komisijos posėdţio protokolas (be numerio).
27
LR civilinis kodeksas (V.ţ., 2000, 74-2262, su vėlesniais pakeitimais), 6.165 str.
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Kanceliarinės, ūkinės ir kitos prekės gimnazijoje perkamos ir paslaugos apmokamos iš
biudţetinės įstaigos pajamų uţ suteiktas paslaugas..
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Biudžeto sandaros įstatymo28 5 str. 1 d. 1 ir 7 p.
nuostatas, asignavimų valdytojas privalo naudoti skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą
paskirtį savo vadovaujamos biudžetinės įstaigos programoms vykdyti ir užtikrinti paskirtų
asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Remiantis
Biudžetinių įstaigų įstatymo29 9 str. 2 d. 2 p. ir Biudžeto sandaros įstatymo 7 str. 3 p., privalote
užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, ir esate atsakingas už buhalterinės
apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių rengimą ir pateikimą pagal Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo30 11
str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
organizavimo taisyklių31 20 p, už buhalterinių įrašų teisingumą, už visų tinkamai įformintų ir apskaitos
dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą atsako įstaigos vyriausiasis
buhalteris arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas.
REKOMENDACIJOS
Savivaldybės administracijai:
1. Perduoti apskaitomą administracijos apskaitoje ilgalaikį turtą (garaţą) J.Graičiūno gimnazijai.
Kelmės J. Graičiūno gimnazijai:
2. Viešųjų pirkimų procedūras vykdyti, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis
supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėmis.
3. Vykdyti darbo sutarčių administravimo kontrolės procedūras.
4. Patvirtinti priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.
5. Tinkamai įtraukti į apskaitą patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą (garaţą).
6. Pasitvirtinti apskaitos registrus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
7. Gimnazija, atsiţvelgdama į ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo intensyvumą (amortizacijos)
minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, turi nustatyti ilgalaikio turto naudingo
tarnavimo laiką.
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos 1 priede.
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Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 I-1113 (su vėlesniais pakeitimais).
30
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 1991-11-06 IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
31
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25 įsakymu Nr. 1K-170 patvirtintos Biudţetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklės.
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Apie priimtų priemonių įvykdymą prašome iki 2012 m. geguţės 15 d. informuoti
Kontrolės ir audito tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė
Specialistė

Daiva Bruţienė
Aušrelė Krugliakovienė

Audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo
stebėsenos tvarkos aprašo
1 priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Rekomendacija

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas*

1

2

3

Priemonė
rekomendacijai
įgyvendinti*
4

Savivaldybės administracijai
1.

2

3

4

5

6

Perduoti apskaitomą administracijos apskaitoje ilgalaikį turtą (garaţą) 2012-06-30
J.Graičiūno gimnazijai.
Kelmės J.Graičiūno gimnazijai
Viešųjų pirkimų procedūras vykdyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų Bus vykdoma nuolat
įstatymu ir patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo
taisyklėmis.
Vykdyti darbo sutarčių administravimo kontrolės procedūras.
2012-04-23, bus vykdoma
nuolat

Perduos ilgalaikį turtą gimnazijai

Visi pirkimai vykdomi naudojant
CVP IS, tik pasirašius pirkimo sutartį
ar apklausos būdu.
Atlikti darbo sutarčių pakeitimai, jie
suderinti su darbuotojais, padaryti
įrašai darbo sutarčių registravimo
ţurnale.
Įsakymu
paskirtas
atsakingas asmuo uţ darbo sutarčių
administravimą.
Patvirtinti priedų ir priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.
2012-04-23
Parengta Priedų ir priemokų skyrimo
ir mokėjimo tvarka ir patvirtinta
įsakymu.
Tinkamai įtraukti į apskaitą patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą
Nustatys
savivaldybės 2012-04-18
parašytas
raštas
(garaţą).
administracija.
savivaldybės
administracijos
direktoriui Nr. S-361 (1.18) “Dėl
avarinės būklės garaţo nugriovimo”.
Pasitvirtinti apskaitos registrus, vadovaujantis galiojančiais teisės 2012-04-23
Apskaitos registrai patvirtinti atskiru
aktais.
įsakymu.

Eil.
Nr.
1
7

Rekomendacija

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas*

2
3
Gimnazija, atsiţvelgdama į ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo 2012-04-23
intensyvumą (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius
normatyvus, turi nustatyti ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.

*pildo audituojamas subjektas

Priemonė
rekomendacijai
įgyvendinti*
4
2012-04-19 ilgalaikio turto naudingo
tarnavimo laikas suderintas su
savivaldybės
administracijos
direktoriumi ir patvirtintas įsakymu.

