
 

   

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ 

MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI 

ADMINISTRAVIMO PATIKRINIMO ATASKAITA 

 

2016 m. lapkričio 30 d.  

Šiauliai 

 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. spalio 11 d. pavedimu Nr. PA-11, 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresn. patarėja Aušra Kvedaravičienė atliko patikrinimą, 

kurio tikslas – ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės 

švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, administravimo vertinimas. 

Patikrinimo metu buvo analizuoti teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinio ugdymo 

programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai 

administravimą, nevalstybinių švietimo įstaigų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 

(forma Nr. 2) ir ikimokyklinio ugdymo programų finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos dėl 

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms, 

ikimokyklinio ugdymo programų finansavimui. Duomenų analizei panaudoti 2015 ir 2016 metų 

duomenys. 

 Atliekant patikrinimą, daryta prielaida, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra 

išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. 

 Ataskaitoje pateikiami tik patikrinimo metu nustatyti dalykai.  

 Įrodymai ataskaitai gauti taikant šias procedūras: patikrinimą, paklausimą, skaičiavimą  ir 

kitas procedūras. 

 Patikrinimo metu nustatyti dalykai gali turėti įtakos vertinant biudžeto lėšų naudojimo 

teisėtumą bei Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą. 

 

Teisinis reglamentavimas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 8 p., Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 7 str. 4 d., 67 str. 9 d. nuostatomis, Šiaulių miesto savivaldybės 

taryba, siekdama didinti Šiaulių miesto gyventojų ikimokyklinio ugdymo prieinamumą bei sudaryti 

palankesnes sąlygos ikimokyklinio ugdymo programų įvairovei ir pasirinkimui, priėmė 2015 m. 

birželio 25 d. sprendimą Nr. T-171 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina 

Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo“. Šio sprendimo 

1.1. papunktyje numatoma, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.  ikimokyklinio ugdymo programos, kurias 

įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, dirbantys Šiaulių 

mieste ir įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, iš dalies finansuojamos iš Šiaulių 

miesto savivaldybės biudžeto: skiriama 70 eurų vieno vaiko vieno mėnesio ugdymo reikmėms pagal 

sudarytas lėšų naudojimo sutartis tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir nevalstybinės 

švietimo įstaigos ar laisvojo mokytojo. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-234 patvirtino 

ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos 

ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Apraše numatyta: 

ikimokyklinio ugdymo programų lėšų planavimas, naudojimas, atsiskaitymo už gautas lėšas 

procedūros bei reikalavimai nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams.  
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Lėšos, vadovaujantis Aprašo 11 p. nuostatomis,  skiriamos pasirašius patvirtintas Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.  
                             

Ikimokyklinio ugdymo programų finansavimo planavimas, skyrimas ir lėšų 

naudojimas 

 

Vadovaujantis Aprašo 6 p. nuostatomis maksimalų vaikų skaičių, kuriems gali būti skiriamos 

ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos 

ir laisvieji mokytojai, lėšos, kiekvienais metais nustato Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Šiaulių 

miesto gyventojų ikimokyklinio ugdymo poreikį ir biudžeto galimybes. 

 

- 2015 m. (rugsėjo – gruodžio mėn.) – 246 vaikai (2015-08-25, T-171); 

- 2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės taryba maksimalaus vaikų skaičiaus nenustatė. 

 

Apskaičiuojant Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems 

mokytojams ateinančių biudžetinių metų ir einamųjų metų rugsėjo–gruodžio mėnesių lėšas, vaikų 

skaičius fiksuojamas pagal nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvojo mokytojo einamųjų metų 

rugsėjo 1 dienos Mokinių registro duomenis bei atsižvelgiant į Aprašo 2 punkto nuostatą, kad bent 

vieno iš tėvų (globėjų) deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijoje. Vaikų skaičiaus, nurodyto 2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d. Mokinių registre 

ir VšĮ sąrašuose dėl savivaldybės lėšų, skirtų iš dalies finansuoti vieno vaiko vieno mėnesio ugdymo 

reikmėms, skyrimo, palyginimas pateiktas 1 lentelėje.  

                    1 lentelė 
                  vaikų skaičius 

 
*(-) – sumažėjimas 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad iš Savivaldybės biudžeto 2016 m. rugsėjo 1 d. yra skirta 45 

vaikams asignavimų daugiau nei 2015 m. rugsėjo 1 d. Skirtumas tarp Mokinių registro duomenų ir 

Savivaldybės skiriamų lėšų vaikų skaičiaus susidaro dėl Aprašo 2 punkto nuostatos vykdymo. 

 

Vadovaujantis Aprašo 10 p. nuostatomis per mokslo metus pasikeitus vaikų skaičiui, 

skiriamų einamojo mėnesio lėšų suma skaičiuojama, jeigu vaikas išvyko iš nevalstybinės švietimo 

įstaigos ar laisvojo mokytojo po einamojo mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), neskaičiuojama – jeigu 

atvyko po einamojo mėnesio 15 dienos.  

 Patikrinimo metu buvo peržiūrėta nevalstybinių švietimo įstaigų Švietimo skyriui teikta 

informacija. Nustatyta, kad dauguma įstaigų neteikė duomenų apie pasikeitusį einamojo mėnesio 

vaikų skaičių. Duomenys, apie 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn. paraiškose dėl lėšų gavimo nurodytą 

vaikų skaičių ir vaikų sąrašų teikimą, nurodyti 2 lentelėje. 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

registro 

duomenys

Savivaldybės 

lėšų skirimas 

(70,0 Eur)

Mokinių 

registro 

duomenys

Savivaldybės 

lėšų skirimas 

(70,0 Eur)

Mokinių 

registro 

duomenys

Savivaldybės 

lėšų skirimas 

(70,0 Eur)

1 VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai“ 31 27 40 31 9 4

2 VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė19 18 20 15 1 -3

3 VšĮ ,,Garso servisas“ 43 30 48 36 5 6

4 VšĮ ,,Mažieji šnekoriai“ 49 36 66 53 17 17

5 VšĮ ,,Mūsų draugas“ 11 5 5 5 -6 0

6 VšĮ ,,Mūsų kiemelis“ 4 4 26 25 22 21

viso: 157 120 205 165 48 45

2015-09-01Eil. 

Nr

. 

Įstaigos pavadinimas

2016-09-01
Palyginimas                        

2015-09-01 - 2016-09-01
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                  2 lentelė 

 

 

Pastebėta, kad pateikti vaikų sąrašai 2015 m. rugsėjo 1 d., dėl skiriamų Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto 70,0 Eur vieno vaiko vieno mėnesio ugdymo reikmėms iš dalies finansuoti 

nevalstybinėse švietimo įstaigose, buvo netikslinami keturiose VšĮ. 

 

2016 m. sausio–rugpjūčio mėn. informacija, dėl paraiškų lėšoms gauti ir vaikų sąrašų 

pateikimo, nurodyta 3 lentelėje. 

              3 lentelė 

 

 

2016 m. sausio 1 d. vaikų sąrašai iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. netikslinti  trijose įstaigose. 

2015 m.                                        

mėnuo

VšĮ

 ,,Smalsieji 

pabiručiai“ 

VšĮ Šiaulių Valdorfo 

darželio-mokyklos 

bendruomenė

VšĮ 

,,Garso servisas“

VšĮ 

,,Mažieji 

šnekoriai“

VšĮ 

,,Mūsų draugas“

VšĮ 

,,Mūsų kiemelis“

rugsėjis 27 18 30 36 5 4

spalis 27 18 30 36 5 7

lapkritis 27 18 30 36 5 12

gruodis 27 18 30 36 5 19

rugsėjis 1890 1260 2100 2520 350 280

spalis 1890 1260 2100 2520 350 490

lapkritis 1890 1260 2100 2520 350 840

gruodis 1890 1260 2100 2520 350 1330

Iš viso 7560 5040 8400 10080 1400 2940

rugsėjis 27 18 30 36 5 4

spalis netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta 7

lapkritis netikslinta netikslinta netikslinta 39 netikslinta 12

gruodis netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta 19

Paraiškoje pateiktas vaikų sk.

Prašoma lėšų suma paraiškoje, Eur

Duomenų apie vaikų sk. pateikimas

2016 m.                                        

mėnuo

VšĮ

 ,,Smalsieji 

pabiručiai“ 

VšĮ Šiaulių Valdorfo 

darželio-mokyklos 

bendruomenė

VšĮ 

,,Garso servisas“

VšĮ 

,,Mažieji 

šnekoriai“

VšĮ 

,,Mūsų draugas“

VšĮ 

,,Mūsų kiemelis“

sausis 28 19 31 45 5 19

vasaris 28 19 31 45 5 19

kovas 28 19 31 45 5 19

balandis 28 19 31 45 5 19

gegužė 28 19 31 45 5 19

birželis 28 19 31 45 5 19

liepa 28 19 31 45 5 19

rugpjūtis 28 19 31 45 5 19

sausis 1960 1330 2170 3150 350 1330

vasaris 1960 1330 2170 3150 350 1330

kovas 1960 1330 2170 3150 350 1330

balandis 1960 1330 2170 3150 350 1330

gegužė 1960 1330 2170 3150 350 1330

birželis 1960 1330 2170 3150 350 1330

liepa 1960 1330 2170 3150 350 1330

rugpjūtis 1960 1330 2170 3150 1330

Iš viso 15680 10640 17360 25200 2450 10640

sausis 30 19 31 nepateikta 27 19

vasaris netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta

kovas netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta netikslinta

balandis netikslinta netikslinta netikslinta 45 netikslinta netikslinta

gegužė 32 netikslinta netikslinta 45 netikslinta netikslinta

birželis netikslinta netikslinta netikslinta 45 netikslinta netikslinta

liepa netikslinta netikslinta netikslinta 45 netikslinta 19

rugpjūtis 35 netikslinta netikslinta 45 netikslinta 19

Duomenų apie vaikų sk. pateikimas

Paraiškoje pateiktas vaikų sk.

Prašoma lėšų suma paraiškoje, Eur
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Iš pateiktų 2 ir 3 lentelėje duomenų, matyti, kad vaikų skaičiaus pasikeitimo kontrolė, 

numatyta Aprašo 10 p., yra nevykdoma. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra aiškaus reglamentavimo 

kas atsako už šios kontrolės vykdymą. Aprašo 10 p. apibrėžiama tvarka kaip per mokslo metus 

pasikeitus vaikų skaičiui, skaičiuojama skiriamų einamojo mėnesio lėšų suma, Savivaldybės 

biudžeto lėšų naudojimo sutarties II skyriuje „Sutarties šalių įsipareigojimai“ ši funkcija nėra 

apibrėžta.  

Ugdymo paslaugas nevalstybinės švietimo įstaigos teikia pasirašydamos sutartis su 

ugdytinių tėvais (globėjais). Patikrinimo metu nustatyta, kad nėra renkama informacija apie 

sutarties tarp vaiko tėvų (globėjų) ir švietimo teikėjo t. y. VšĮ, nutraukimo datą, kuri įtakoja 

skiriamų einamojo mėnesio lėšų sumos skaičiavimą. Patikslinti duomenys, kurie buvo pateikti 

paprašius patikrinimo metu, dėl sutarčių nutraukimo pateikti 1 priede.  

Iš duomenų matyti, kad sutartis tarp vaiko tėvų (globėjų) ir švietimo teikėjo nutraukta pvz. 

2015 m. rugsėjo 4 d., 2015 m. rugsėjo 10 d., 2015 m. spalio 1 d. ir t.t., finansavimas Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu buvo skirtas 2015 m. už keturis mėnesius 

(rugsėjo–gruodžio mėn.). Mūsų turimais duomenimis yra atvejų, kai: 

– pasirašyta sutartis tarp vaiko tėvų ir švietimo teikėjo, kurioje yra sutarties sudarymo data, 

tačiau nenurodyta nei lankymo pradžia, nei pabaiga. Remiantis sutarties sudarymo data, vaikas 

buvo įtrauktas į sąrašą dėl skiriamų Šiaulių miesto savivaldybės lėšų. Buvo skirti 280,0 Eur (4 

mėn.*70 Eur). Mama, paaiškino, kad sutartį (ne prašymą) pasirašė, 2015 metų pradžioje dėl vaiko 

lankymo įstaigoje nuo rugsėjo 1 d. Rugsėjo mėn. ji buvo informuota, kad vaikui galimybės lankyti 

įstaigos nėra. Vaikas šios įstaigos nelankė. 

– sutartys tarp vaikų tėvų ir švietimo teikėjo pasirašytos  nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 

m rugpjūčio 31 d. Skirtos lėšos vienam vaikui 2015 m. už rugsėjo–gruodžio mėnesius 280,0 Eur (4 

mėn.*70 Eur) ir 2016 m. už sausio–rugpjūčio mėnesius 560,0 Eur (8 mėn.*70 Eur). Viena mama 

paaiškino, kad vaikas nuo 2016 m. birželio 1 d.  nebelankė nevalstybinės švietimo įstaigos ir apie 

tai buvo informavusi įstaigos vadovę raštu, kita mama teigė, kad vaikas nuo 2016 m. liepos 18 d.  

taip pat nebelankė nevalstybinės švietimo įstaigos, apie tai įstaigos vadovė buvo informuota. 

 Šie faktai kelia abejonę dėl teikiamų VšĮ vadovų dokumentų teisingumo ir yra rizika 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumui.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl 

privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 2 p. nuostata, kad privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo 

gimimo iki 6 metų (kol bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas) ir Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-171 1.1. p. p. nuostata, kad Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos ikimokyklinio ugdymo programos, kurias 

įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos, ir pagal pateiktus VšĮ Šiaulių Valdorfo 

darželio-mokyklos bendruomenės duomenis (4 lentelė), pastebėta, kad 4 darželio–mokyklos 

auklėtiniams 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo suėję šeši metai ir jie turėjo būti ugdomi pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. 3360 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirti neteisėtai (4 

mėn.*70 Eur = 280 Eur*4 = 1120 Eur ir 8 mėn.*70 Eur =560 Eur*4 = 2240 Eur).  

           4 lentelė 

 
 

1 VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė

X.X. 2009 m. liepa Ikimokyklinio

X.X. 2009 m. vasaris Ikimokyklinio

X.X. 2009 m. gegužė Ikimokyklinio

X.X. 2009 m. kovas Ikimokyklinio

Eil. 

Nr.

Įstaigos pavadinimas /                                      

ikimokyklinuko Vardas Pavardė
Gimimo data

Ugdymo 

programa
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Patikrinimo metu VšĮ vadovai pateikė informaciją apie teikiamų paslaugų kainas. Įtaigos, 

išskyrus VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė, pateikė duomenis, kad teikiamos 

paslaugos sumažėjo 70 Eur (5 lentelė). 

            5 lentelė 
                eurai 

 

 

VšĮ „Smalsieji pabiručiai“ nurodė, kad mokestis už įstaigoje teikiamas paslaugas (vaiko 

ugdymą, lavinimą, priežiūrą) iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. buvo 170,0 Eur, nuo 2015 m. – 100,0 Eur, 

tačiau palyginus iki ir po Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl ikimokyklinio 

ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji 

mokytojai, finansavimo“ sudarytas sutartis „Dėl vaiko ugdymo“ pastebėta, kad 2014 m. rugpjūčio 

29 d. mokestis už įstaigoje teikiamas paslaugas (vaiko ugdymą, lavinimą, priežiūrą) nurodytas 

275,0 Lt arba 79,64 Eur, o sutarties „Dėl vaiko ugdymo“ 2015 m. rugpjūčio 31 d. priede mokestis 

nurodytas jau 100,0 Eur. 

Lėšas Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams pagal 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – Švietimo skyrius) pateiktus duomenis 

paskirsto ir tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Lėšos skiriamos pagal sudarytas 

sutartis tarp Savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos ar laisvojo mokytojo. 

Duomenys apie lėšų Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems 

mokytojams tvirtinimą, skyrimą bei šių lėšų VšĮ paskirstymą ir panaudojimą pagal ekonominę 

klasifikaciją, pateikti 6 lentelėje. 

                   6 lentelė 

 

 

1 VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai“ 170 100

2 VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė 90         0 - 150 kaina diferencijuota 

3 VšĮ ,,Garso servisas“ 150 80

4 VšĮ ,,Mažieji šnekoriai“ 160 90

5 VšĮ ,,Mūsų draugas“ 135 65

6 VšĮ ,,Mūsų kiemelis“ 150 (130*) 80
pirmų priimtų 4 

vaikų - 130

Eil. 

Nr.
Įstaigos pavadinimas 

Kaina iki            

2015-09-01

Kaina po           

2015-09-01
Pastabos

iš viso DU sodra Spaudiniai Kt. prekės kvalifikacija Kt. paslaugos

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus  2015-09-30 įsakymas Nr. A-1225 

(su pakeitimais)

2015 m. 09-12 mėn. 2015-12-31

1 VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai“ 2015-10-08, SŽ-1205 7560 5524 1711 137 56 45 87 7560 95,7

2 VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė 2015-10-08, SŽ-1214 5040 3200 990 700 100 50 5040 83,1

3 VšĮ ,,Garso servisas“ 2015-10-08, SŽ-1206 8400 4400 1363 2208 165 264 8400 68,6

4 VšĮ ,,Mažieji šnekoriai“ 2015-10-08, SŽ-1213 10080 4200 1300 3900 100 580 10080 54,6

5 VšĮ ,,Mūsų draugas“ 2015-10-08, SŽ-1207 1400 886 274 240 1400 82,9

6 VšĮ ,,Mūsų kiemelis“ 2015-10-08, SŽ-1208 2940 2045 633 226 36 2940 91,1

2015 m. iš viso: 35420 20255 6271 137 7330 410 1017 35420 74,9

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus  2016-03-14 įsakymas Nr. A-332 (su 

pakeitimais)

2016 m. 01-08 mėn. 2016-09-30

1 VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai“ 2016-03-21, SŽ-211 15680 11446 3607 392 78 157 15680 96,0

2 VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė 2016-03-25, SŽ-285 10640 7500 2340 800 10640 92,5

3 VšĮ ,,Garso servisas“ 2016-03-21, SŽ-212 17360 8000 2478 5657 325 900 17360 60,4

4 VšĮ ,,Mažieji šnekoriai“ 2016-03-23, SŽ-251 25200 11760 3643 9397 400 25200 61,1

5 VšĮ ,,Mūsų draugas“ 2016-03-23, SŽ-250 2450 1864 496 90 2450 96,3

6 VšĮ ,,Mūsų kiemelis“ 2016-03-21, SŽ-213 10640 7940 2460 240 10640 97,7

viso: 81970 48510 15024 240 15536 1603 1057 81970 77,5

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus  2016-10-12 įsakymas Nr. A-1369
2016 m. 09-10 mėn.

1 VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai“ 2016-10-14, SŽ-1217 3255 2376 749 81 17 32 96,0

2 VšĮ Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė 2016-10-24, SŽ-1254 1890 1440 450 100,0

3 VšĮ ,,Garso servisas“ 2016-10-14, SŽ-1221 3780 2400 744 361 75 200 83,2

4 VšĮ ,,Mažieji šnekoriai“ 2016-10-14, SŽ-1215 5565 3460 1071 554 480 81,4

5 VšĮ ,,Mūsų draugas“ 2016-10-24, SŽ-1255 525 354,1 145,9 25 95,2

6 VšĮ ,,Mūsų kiemelis“ 2016-10-14 SŽ-1220 2625 1985 615 25 99,0

viso: 17640 12015,1 3774,9 0 1046 92 712

2016 m. iš viso: 99610 60525,1 18798,9 240 16582 1695 1769 81970 79,6

kasinės , 

Eur

proc. DU ir 

sodros nuo 

visos skirtos 

sumos

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas

Finansavimo sutarties 

data, Nr. 

skirta suma, Eur
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Pagal Aprašo 13 p. Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos šioms vaikų ugdymo 

reikmėms: 

- pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijai 

tobulinti; 

- ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su ikimokyklinio ugdymo 

programos vykdymu. 

Šių lėšų negalima naudoti: 

-  komunalinėms, remonto, rekonstrukcijos ir statybos išlaidoms padengti;  

-  nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvojo mokytojo įsiskolinimams padengti. 

  

Iš 6 lentelės 14 stulpelio duomenų matyti, kad  darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms, įstaigos skyrė 2015 m. nuo 54,6 iki 96,5 procentų ir 2016 m. nuo 61,1 iki 100 procentų  

visų skirtų lėšų. Toks lėšų paskirstymas kelia abejonių  dėl efektyvaus ir racionalaus biudžeto lėšų 

ugdymo reikmėms panaudojimo. 

 

Įvertinus patikrinimo ataskaitoje nurodytus dalykus, Savivaldybės administracijos 

direktoriui rekomenduojame: 

 

1. Imtis priemonių, kad neteisėtai panaudotos priešmokykliniam ugdymui VšĮ Šiaulių 

Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenės savivaldybės biudžeto lėšos – 3360 Eur 

(nesivadovaujant Aprašo 2 p.),  būtų grąžintos į Savivaldybės administracijos sąskaitą kaip 

numatyta Aprašo 22 p.  

2. Įvertinti kitus ataskaitoje pateiktus atvejus, dėl vaikų skaičiaus pasikeitimo (rugsėjo–

gegužės ir vasaros mėn.) ir spręsti dėl galimai neteisėtai (nesivadovaujant Aprašo 10 p.) 

panaudotų lėšų grąžinimo. 

3. Įvertinti atsakingų darbuotojų veiklą dėl Aprašo 2, 6 ir 10 punktų vidaus kontrolės 

nevykdymo. 

4. Numatyti vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias: 

 Aprašo 6 p. vykdymą dėl maksimalaus vaikų skaičiaus, kuriems gali būti skiriamos 

ikimokyklinio ugdymo programų lėšos, nustatymo; 

 informacijos, apie per mokslo metus pasikeitusį vaikų skaičių, surinkimą ir skiriamų lėšų 

perskaičiavimą, numatytą Aprašo 10 p.; 

 periodinius faktinio vaikų skaičiaus nevalstybinėse švietimo įstaigose patikrinimus. 

5. Siekiant užtikrinti lėšų panaudojimo tikslingumą, svarstyti galimybę, kad iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto skiriamos vieno vaiko, lankančio nevalstybinę švietimo įstaigą,  

vieno mėnesio ikimokyklinio ugdymo reikmėms, lėšos (70,0 Eur) būtų išmokamos ne 

Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms, o vienam iš vaiko tėvui (globėjui). 

 

 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

vyresn. patarėja                 Aušra Kvedaravičienė 


