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Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Elena Norkienė atliko Telšių rajono 

Specialiosios mokyklos 2011 metų finansinį (teisėtumo) auditą.  

Audito metu vertinau Telšių rajono Specialiosios mokyklos 2011 metų finansinių ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenis, valstybės ir savivaldybės lėšų, 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems 

tikslams per 2011 metus. Specialioji mokykla 2011 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius ir kitas ataskaitas kontrolės ir audito tarnybai pateikė 2012-02-23. 

Vadovybės atsakomybė 

Telšių rajono Specialiosios mokyklos vadovas yra atsakingas už finansinių ataskaitų 

rinkinio, kuris parodo tikrą ir teisingą vaizdą, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų 

parengimą ir pateikimą, valstybės ir savivaldybės lėšų, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mano pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl finansinių ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų bei valstybės ir savivaldybės lėšų, turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.  

Auditą atlikau pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turiu 

planuoti ir atlikti taip, kad gaučiau pakankamą užtikrinimą dėl finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo, valstybės ir 
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savivaldybės lėšų, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo 

įstatymų nustatytiems tikslams. Audito metu surinkau įrodymus, kuriais pagrindžiau Telšių rajono 

Specialiosios mokyklos apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų parengimo ir pateikimo, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 

vertinimus. Tikiu, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mano nuomonei pareikšti.  

Dalykai, turintys įtakos nuomonei: 

1. Į darbuotojų maitinimo savikainą neįtraukiamos maitinimo sąnaudos, todėl jos 

padengiamos iš biudžeto lėšų. 

2. Negauti įrodymai, kad per 2011 metus mokykla 119,2 tūkst. Lt mokymo aplinkai 

skirtas lėšas ir mokinio krepšeliui 9,5 tūkst. Lt  panaudojo teisėtai ir efektyviai. 

3. Prieštaraujant teisės aktams, iš mokinio krepšelio lėšų, išmokėti 1083 Lt dienpinigių. 

Mano nuomone, išskyrus poveikį dėl ankstesnėse pastraipose išdėstytų dalykų, 

Specialiosios mokyklos 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos visais 

reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 

Remdamasi surinktais įrodymais, pareiškiu, kad 2011 metais Telšių rajono Specialiojoje 

mokykloje valdant, naudojant Valstybės ir Savivaldybės lėšas ir turtą, jais disponuojant, juos 

naudojant įstatymų nustatytiems tikslams, reikšmingų neatitikimų Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatytais reikalavimais nenustačiau. 

Finansinio audito išvada pateikta kartu su finansinio audito ataskaita. 
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