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Santrauka
Kalvarijos savivaldybės trijų biudžetinių įstaigų – Kalvarijos gimnazijos, Jungėnų
pagrindinės mokyklos, Kalvarijos globos ir užimtumo centro – ribotos apimties auditas atliktas
pagal Kalvarijos savivaldybės tarybos pavedimą (2017-09-28 sprendimas Nr. T-165). Audituojamas
laikotarpis – 2017 m. I-III ketvirčių duomenys. Minėtieji subjektai yra Kalvarijos savivaldybės
biudžeto asignavimų valdytojai, kuriems dalį lėšų veiklai užtikrinti skiria Kalvarijos savivaldybės
taryba, tvirtindama metinį visos savivaldybės biudžetą.
Pagrindinis atliekamo audito tikslas nustatyti, ar įstaigos teisėtai naudoja Savivaldybės
biudžeto lėšas, skirtas darbo užmokesčiui bei prekėms ir paslaugoms, neliečiant spec. programų ir
Mokinio krepšelio lėšų.
Atlikus savarankiškas procedūras, nustatėme, kad įstaigos darbo užmokestį apskaičiavo ir
išmokėjo teisingomis sumomis, tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžiai ir atlyginimai nustatyti
teisingai, išskaityti iš darbuotojų atlyginimų mokesčiai (gyventojų pajamų ir soc. draudimo)
apskaičiuoti teisingai. Įstaigos laiku, teisinga suma ir už nustatytą laikotarpį sumoka gyventojų
pajamų, socialinio draudimo mokesčius. Darbo užmokesčio priskaičiavimas ir išmokėjimas
teisingai atvaizduotas įstaigos buhalterinėje apskaitoje. Visose apskaitos srityse nustatytos
reikiamos kontrolės procedūros su nežymiais trūkumais. Audito metu nustatyti trūkumai įstaigoms
buvo nurodyti ir audito eigoje buvo ištaisyti.
Įžanga
Audito tikslas – įvertinti Kalvarijos gimnazijos, Jungėnų pagrindinės mokyklos, Kalvarijos
globos ir užimtumo centro lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei prekėms ir paslaugoms 2017 m.,
panaudojimo teisėtumą ir pareikšti dėl to nuomonę.
Audituojamas laikotarpis – 2017 metų pirmieji 9 mėnesiai.
Audituojami subjektai – Kalvarijos gimnazija (J.Basanavičiaus g. 16, Kalvarija, Juridinio
asmens kodas 190379992), Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla (Alyvų g. 11,
Jungėnų k., Kalvarijos sav., Juridinio asmens kodas – 190375976), Kalvarijos globos ir užimtumo
centras (Ugniagesių g. 18, Kalvarija, Juridinio asmens kodas – 165816753); subjektų steigėjas –
Kalvarijos savivaldybės taryba.
Audituojamu laikotarpiu Kalvarijos gimnazijai vadovavo direktorė Dijana Kavaliauskienė
(įstaigos vyr. buhalterė Gintarė Mikalonienė), Jungėnų pagrindinei mokyklai – direktorė Dalė
Skrupskienė (įstaigos vyr. buhalterė Irena Gražinskienė), Kalvarijos globos ir užimtumo centrui –
direktorė Lina Saladuonienė (įstaigos vyresn. buhalterė Alė Astrauskienė).
Ši audito ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl
Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų (valstybės ir savivaldybės) valdymo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu atlikti ir
nustatyti dalykai dėl savivaldybės lėšų naudojimo teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams, pateikiami tik šioje audito ataskaitoje.
Audito apimtis ir metodai
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, Tarptautinių aukščiausiųjų
audito institucijų (INTOSAI) standartais. Vadovavomės nuostata, kad audituojami subjektai pateikė
išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Auditas buvo
suplanuotas taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas, jog ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Auditui atlikti buvo
atrinkti audito pavyzdžiai, reprezentuojantys visumą. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų
audito ir vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių
operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Audito įrodymams gauti buvo atliktos:
- skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo ir kitos audito procedūros;

- norminių teisės aktų ir dokumentų peržiūros.
Atlikus vidaus kontrolės aplinkos tyrimą, nustatyta, kad dėl mažo įstaigų apskaitos
darbuotojų skaičiaus nėra galimybės pilnai įdiegti vidaus kontrolės procedūrų, todėl,
vadovaudamiesi Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-165, atlikome
savarankiškas audito procedūras darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, prekių ir paslaugų
naudojimo išlaidų srityse. Audito metu buvo tikrinamos subjektų 2017 metų rugsėjo 30 d. biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2), taip pat finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2017
m. rugsėjo 30 d. duomenis ataskaitos (Finansinės būklės, Veiklos rezultatų ataskaitos, aiškinamieji
raštai).
Audito metu analizuoti pagrindiniai darbo sąlygas, normatyvus ir darbo apmokėjimą
reglamentuojantys teisės aktai: LR Darbo kodeksas, LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymas (2017-01-17 Nr. XIII-198), LR Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr.
280 patvirtinta valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš LR valstybės
biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo
metodika, LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintos kasos darbo organizavimo ir
kasos operacijų atlikimo taisyklės, Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011-10-25 sprendimu Nr. T10-12 patvirtinti Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų etatų normatyvai, Savivaldybės tarybos
2014-11-13 sprendimu Nr. T-50-3 patvirtinti Kalvarijos globos ir užimtumo centro socialinių
paslaugų gavėjų finansiniai normatyvai, Tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-38-23 patvirtintas
Kalvarijos globos ir užimtumo centro pareigybių skaičius, LR Finansų ministro 2008-12-31
įsakymu Nr. 1K-465 patvirtintos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų
žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės, kiti poįstatyminiai teisės aktai.
Atsižvelgiant į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai nustatytus veiklos planus ir
paskirstytą darbo laiką bei siekiant ekonomiško ir efektyvaus žmogiškųjų išteklių naudojimo,
audituota taikant audito atranką.
Audito rezultatai
Savivaldybės biudžetinėse įstaigose: Kalvarijos gimnazijoje, Jungėnų pagrindinėje
mokykloje, Kalvarijos globos ir užimtumo centre atliktos pagrindinės audito procedūros
asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, taip pat prekių ir paslaugų lėšoms.
2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymas, kuriuo vadovaujantis, įstaigos vadovas turėjo užtikrinti, kad įstaigoje būtų
nustatyti įstaigos darbuotojų pareigybių lygiai (minėto įstatymo 2 str.), patvirtinti darbuotojų
pareigybių sąrašai ir aprašymai (4 str.), nustatyta darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis (7
str.), parengta ir nustatyta darbo apmokėjimo sistema (5 str. 2 d.), o metinės užduotys, siektini
rezultatai ir jų vertinimo rodikliai įstaigos darbuotojams, kurie į pareigas buvo priimti iki įstatymo
įsigaliojimo, pirmą kartą nustatomi iki 2017-02-28 (17 str. 3 d.). Audituojamuose subjektuose buvo
tikrinama, kaip laikomasi minėtų įstatymo nuostatų. Visos 3 įstaigos nustatytus įstatymo
reikalavimus įgyvendinusios (1 lentelė).
LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas,
Įstaigos pavadinimas
(Grupė, kuriai
priskirta įstaiga pagal
įstatymą)

Įstaigos
darbuotojų
pareigybių lygių
nustatymo data ir
įsakymo Nr.

Kalvarijos
gimnazija (II)
Jungėnų pagrindinė
mokykla (III)
Kalvarijos globos ir
užimtumo centras (III)

2017-02-06
Nr.V1-38
2017-02-01
Nr. V-16
2017-01-27
Nr.10VK

Įsakymo data ir
Nr. kuriuo
patvirtinti
darbuotojų
pareigybių
aprašymai

2017-02-06
Nr.V1-38
2017-02-01
Nr. V-15
2017-01-30
Nr.13VK

Lentelė Nr. 1

Darbo apmokėjimo
sistemos
patvirtinimo data ir
įsakymo Nr.

Metinių užduočių,
siektinų rezultatų ir
jų vertinimo
rodiklių
patvirtinimo data ir
įsakymo Nr.

2017-02-06
Nr.V1-42
2017-02-01
Nr.V-15-1
2017-01-27
Nr.12VK

2017-02-06
Nr.V1-57
2017-03-15
Nr. V-36
2017-02-22
Nr.17VK

Patikrinus, kaip įstaigos laikosi Savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais nustatyti bendrojo
lavinimo mokyklų etatų normatyvai ir didžiausias leistinas pareigybių, finansuojamų iš
savivaldybės biudžeto, skaičius, neatitikimų teisės aktams nenustatyta (2 lentelė). Pastabos:
Jungėnų pagrindinėje mokykloje didžiausias leistinas pareigybių skaičius nenustatytas. Globos ir
užimtumo centrui nėra patvirtinti pareigybių (etatų) rekomendaciniai normatyvai.
Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

Lentelė Nr. 2

Įstaiga

Teisės aktas, kuriuo
nustatytas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius

Nustatytas
pareigybių
skaičius

Patvirtintų įstaigos
etatų skaičius (teisės
aktas)

Užimtų etatų
skaičius
įstaigoje

Kalvarijos
gimnazija

2016-08-25 Tarybos
sprendimas Nr.T-144

32,5

28,5

Jungėnų pagrindinė
mokykla
Kalvarijos globos ir
užimtumo centras

nenustatyta

-

32,5
2017-08-31 įsakymas
Nr. V1-120
12

2013-11-28 Tarybos
sprendimas Nr.T-38-23

41,5

41,5 (2017-10-02 įsak.
Nr. 66VK), (iš jų 18,5
finansuojamų iš sav.
biudžeto)

12
37,5

Planinis ir faktinis etatų skaičius atvaizduotas teisingai. Įstaiga neviršijo jai nustatyto
darbuotojų etatų skaičiaus. Pažymėtina, kad nors Jungėnų pagrindinei mokyklai ir nėra nustatytas
didžiausias leistinas pareigybių skaičius, tačiau mokykla vadovaujasi patvirtintais mokykloms etatų
normatyvais.
Dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų apskaitos.
Atlikus įstaigų darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų pagal atskirus mėnesius
analizę, nustatyta, kad atlyginimų priskaitymo ir išmokėjimo mėnesiniuose žiniaraščiuose nurodyti
duomenys apie apskaičiuotą darbo užmokestį, priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas bei kitas
išmokas sutampa su užregistruotomis apskaitos registruose. Atliekant savarankiškas procedūras,
nustatyta, kad 3-jų ketvirčių veiklos rezultatų ataskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos nurodytos teisingai. Tarnybinių atlyginimų koeficientai, pareiginės algos, priedai ir
priemokos nustatytos teisingai ir atitinka teisės aktuose patvirtintus dydžius. Išlaidos darbo
užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms neviršijo Tarybos patvirtintų asignavimų. Klaidų ir
netikslumų skaičiuojat atostoginius nenustatyta. Atleistiems darbuotojams, priskaičiuotas darbo
užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuota teisingai ir darbuotojai
išbraukti iš žiniaraščių iš karto po jų atleidimo.
Dėl įstaigų darbuotojų darbo laiko apskaitos.
Darbo laiko apskaita, taip pat sudaryti darbuotojų darbo grafikai atitinka teisės aktų
nuostatas, neprieštarauja LR Darbo kodekso normoms. Įstaigos yra pasitvirtinusios darbo laiko
apskaitos žiniaraščių formas ir pildymo tvarkas, atskiriems darbuotojams yra sudarinėjami darbo
grafikai, išskyrus: Kalvarijos gimnazijoje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nebuvo sudaryti valytojų darbo
grafikai, taip pat gimnazijoje buvo neteisingai užpildyti atskirų darbuotojų darbo laiko apskaitos
žiniaraščiai, t.y. buvo neteisingai nurodomas faktinis darbo valandų skaičius, kuris nesutapo su
darbo grafike patvirtintu darbo laiku. Buhalterijoje darbo užmokestis minėtiems darbuotojams
skaičiuojamas pagal patvirtintą grafiką, nors faktinis darbo laikas darbo laiko apskaitos
žiniaraščiuose nurodomas mažesnis. Šie neatitikimai rodo vidaus kontrolės trūkumą darbo
užmokesčio srityje. Aptiktos klaidos buvo pašalintos audito metu, neatitikimai ištaisyti, apie klaidas
informuota įstaigos vadovė.
Dėl išlaidų prekėms ir paslaugoms apskaitos.
Ūkinės operacijos, susijusios su išlaidų prekėms ir paslaugoms naudojimu atliktos ir
teisingai įvertintos bei užregistruotos apskaitos registruose laikantis apskaitos taisyklių.

Savivaldybės funkcijoms gauti asignavimai naudoti pagal paskirtį nepažeidžiant įstatymų ir kitų
teisės aktų. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje (Formoje Nr. 2) kasinės išlaidos
nurodytos pagal ekonominės išlaidų klasifikacijos kodus. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo
ataskaitoje (Formoje Nr. 2) kasinės išlaidos nurodytos pagal ekonominės išlaidų klasifikacijos
kodus.
Įstaigų išlaidos darbo užmokesčiui, Socialinio draudimo įmokoms ir prekėms bei
paslaugoms detaliai pavaizduotos lentelėse Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5, o atrankos būdu išrinkus vieną
audituojamą įstaigą, Jungėnų pagrindinės mokyklos detalus prekių ir paslaugų iššifravimas
pavaizduotas lentelėje Nr. 6 (skyriuje „Priedai“).
Dėl įstaigų finansinės atskaitomybės.
Audituojamų subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai, taip pat biudžeto vykdymo ataskaitos
parengtos vadovaujantis ataskaitų sudarymo taisyklėmis. Kalvarijos gimnazija, Jungėnų pagrindinė
mokykla, Globos ir užimtumo centras minėtas ataskaitas rengia laikantis nustatytų pavyzdinių
ataskaitų formų, parengtos ir pasirašytos ataskaitos pateikiamos Savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto planavimo skyriui teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.
Rekomendacijos
1. Visoms audituotoms įstaigoms atkreipti dėmesį į naujojo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso įsigaliojimą ir užtikrinti, kad naujai priimtų darbuotojų darbo sutartys ir nauji darbo
sutarčių pakeitimai būtų sudaromi vadovaujantis naujo teisės akto reikalavimais.
2. Visoms audituotoms įstaigoms sustiprinti vidaus kontrolę darbo laiko apskaitos ir
darbo užmokesčio apskaitos srityse.
3. Globos ir užimtumo centro direktorei kreiptis į Kalvarijos savivaldybės
administraciją dėl rekomendacinių įstaigos pareigybių (etatų) normatyvų patvirtinimo.
4. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorei kreiptis į Kalvarijos savivaldybės
administraciją dėl mokyklos didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto,
skaičiaus nustatymo.

Savivaldybės kontrolierius

Susipažinau:

Tomas Lužanskis

Priedai
Lentelė Nr. 3
Kalvarijos gimnazijos išlaidos DU, Soc.draudimo įmokoms ir prekėms bei paslaugoms, tūkst. Eur

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų
naudojimas, iš jų:
Ryšių paslaugos
Spaudiniai
Transporto išlaikymas
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso

2015-12 mėn.

2015-09 mėn.

2016-12 mėn.

2016-09 mėn.

2017-09 mėn.

111,6
34,3
95,7

78,1
22,5
55,8

129,9
40,2
107,9

86,0
25,2
53,0

104,2
30,6
64,2

1,2
0,5
9,8
17,5
1,2
60,2
5,3
241,6

0,8
0,2
5,4
5,6
0,4
39,8
3,6
156,4

1,3
0,2
10,3
16,0
1,2
75,2
3,7
278,0

0,8
0,2
5,2
4,3
0,7
40,8
1,0
164,2

0,9
0,2
7,3
3,1
0,8
50,5
1,4
199,0

Lentelė Nr. 4
Jungėnų pagrindinės mokyklos išlaidos DU, Soc.draudimo įmokoms ir prekėms bei paslaugoms, tūkst. Eur,

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų
naudojimas, iš jų:
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso

2015-12 mėn.

2015-09 mėn.

2016-12 mėn.

2016-09 mėn.

2017-09 mėn.

54,520
16,847
24,687

36,471
11,018
9,824

58,208
17,977
23,113

41,404
12,496
10,515

39,150
11,735
10,588

0,556
1,0
2,053
0,147
20,294
0,635
96,054

0,370
0,548
0,387
0,067
8,078
0,372
57,314

0,563
2,411
2,085
0,36
16,892
0,8
99,3

0,368
1,316
0,437
0,19
7,670
0,532
64,416

0,434
1,555
1,591
0,351
6,146
0,51
61,475

Lentelė Nr. 5
Globos ir užimtumo centro išlaidos DU, Soc.draudimo įmokoms ir prekėms bei paslaugoms, tūkst. Eur, tūkst.
Eur (savivaldybės biudžeto lėšos)

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų
naudojimas, iš jų
Mityba
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso

2015-12 mėn.

2015-09 mėn.

2016-12 mėn.

2016-09 mėn.

2017-09 mėn.

97,585
30,231

60,870
18,185

115,2
35,6

74,915
22,641

77,857
23,034

9,945

7,59

15,6

7,775

9,263

0,12
0,571
1,844
2,975
0,32
3,455
0,66
137,761

0,087
0,432
0,864
2,0
0,253
3,435
0,515
86,646

1,3
0,7
2,1
2,4
0,4
6,6
2,1
166,4

0,1
0,403
1,464
0,944
0,221
3,048
1,593
105,332

2,0
1,192
0,259
0,216
0,8
3,895
0,9
110,155

Lentelė Nr. 6
Jungėnų pagrindinė mokyklos prekių ir paslaugų iššifravimas, Eur
Išlaidų straipsnis
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas

Kitos prekės

Kvalifikacija
Komunalinės paslaugos

Kitos paslaugos

Paaiškinimai

2015

2016

Telefono ryšys
Kuras
Draudimas, techn. apžiūra

556,59
865,43
26,65

563,88
1331,1
63,72

2017-09
mėn.
434,42
1056,97
180,24

Remontas (2017 m. remonto
suma be padangų įsigijimo)
Viso
Santechnika

107,97

1016,57

318,51

1000,05
216,86

2411,39
107,23

1555,72
60

Ūkio prekės ir valymo priemonės

775,79

1285,66

1334,48

Žoliapjovės remontas ir kuras

64,61

80

103

Kanceliarinės prekės

995,69

612,7

93,59

Viso

2052,95

2085,59

1591,07

Seminarai

147,54

360

351

Šiukšlės

644,78

669,5

393,93

Vanduo

669,22

1120,3

506,15

Akmens anglis (granulės nuo
2015 m. 10 mėn.). Kuras skirtas
šildyti Jungėnų pagr. mokyklos ir
Jungėnų darželio pastatams
Elektra

15127,14

10570,64

3767,04

3852,96

4532,17

1479,36

Viso

20294,1

16892,61

6146,48

Registrų centras

11,72

8,23

47,74

Draudimas

311,48

349,52

193,19

Banko paslaugos

86,88

95,88

74,16

Signalizacijos patikra, gesintuvai,
vandens patikra, monometrai, kt.
ŠGP tvarkymas
Spausdintuvo kasetės pildymas
Viso

120,41

199,55

195,01

105,13

12,1
135
800,28

510,1

635,62

