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ĮVADINĖ DALIS 

 

Išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 

nuostatas, kad savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) kiekvienais 

metais savivaldybės tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka tarybai teikia išvadą dėl 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos. Išvada parengta atlikus Ataskaitos vertinimą ir auditus.  

Už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga Administracija.  

Ataskaitos vertinimo ir auditų pagrindinis tikslas buvo nustatyti, ar Ataskaita parengta pagal 

Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės tarybos teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitos 

rengimui.  

Ataskaitos sudarymo teisinė bazė 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 15 straipsnis nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą rengia savivaldybės administracija Vyriausybės 

nustatyta tvarka ir ją teikia Vietos savivaldos įstatyme numatytoms savivaldybės institucijoms ir 

Statistikos departamentui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimas Nr. 1226 ,,Dėl valstybei ir 

savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos“,        

2008-05-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 466 išdėstytas nauja redakcija,  

nustatė, kad savivaldybių administracijos, metinių finansinių ataskaitų pagrindu parengtas 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir jos patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitas, pateikia Statistikos departamentui pagal Statistikos departamento generalinio 

direktoriaus įsakymu patvirtintų statistinių ataskaitų formas, o statistinio tyrimo metodiką tvirtina 

Statistikos departamento generalinis direktorius. 

Statistikos departamento generalinis direktorius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimo Nr. 1226 nuostatas, 2009-01-30 įsakymu
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patvirtino Valstybės turto VT-01 ir Savivaldybės turto VT-02 metinio periodiškumo statistinių 

ataskaitų formas, kuriose įvedė naują V-ją dalį ,,Pastabos“ ir nustatė joje nurodyti praėjusių 
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 Statistikos departamento generalinio direktorius 2009-01-30 įsakymas Nr. DĮ-36 ,,Dėl valstybės ir savivaldybės turto statistinių 

ataskaitų formų patvirtinimo“.  
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ataskaitinių metų turto ar įsipareigojimų likučių pasikeitimo priežastis, jei jie skiriasi nuo praėjusių 

metų ataskaitoje nurodytų. Kartu su formomis pateikiami Paaiškinimai turto metinėms ataskaitoms 

pildyti (toliau – Paaiškinimai). Paaiškinimuose, be kitų dalykų, nurodyta, kad visas biudžetinės 

įstaigos valdomas savivaldybės turtas turi būti įrašytas į VT-02 ataskaitą, neatsižvelgiant į tai, ar šis 

turtas yra įtrauktas į „Išlaidų sąmatų vykdymo balansą“, ar jo apskaita tvarkoma atskirai, o 

savivaldybės įmonių - ,,Balanso“ eilutės ,,Turtas iš viso“ sumai ir įsipareigojimų sumai. Į ataskaitą 

turi būti įtrauktas kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise perduotas savivaldybės turtas.  

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 259 punkte nustatyta, kad Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybos parengta išvada dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos Savivaldybės tarybai pateikiama iki kiekvienų 

metų  spalio 1 dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2009-10-23 įsakymu Nr. 1V-567 patvirtinto Pavyzdinio savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

236 punktas nustato: tarybai išvada turi būti pateikta iki birželio 1 d. 

Kitų reglamentų (tvarkų) dėl Ataskaitos Vyriausybės ir Savivaldybės institucijos nėra 

priėmusios. Skyriaus nuostatuose nėra funkcijos rengti statistines ataskaitas VT-01 ir VT-02 

 

Išvados rengimo metodai  

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Išvadą rengė, Ataskaitos vertinimą ir auditus atliko 

pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir Valstybinio audito 

reikalavimus. Ataskaitos vertinimas ir auditai buvo suplanuoti ir atlikti taip, kad būtų pakankamas 

pagrindas nuomonei pareikšti. Pastebime, kad buvo atlikta ne visų Savivaldybės asignavimų 

valdytojų finansinių ataskaitų auditai, o tik tų, kuriuose jie buvo numatyti. Įvertinome, ar Ataskaita 

reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Ataskaitos 

sudarymą, ar joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant Ataskaitos duomenis su Savivaldybės 

administracijos tvarkomais duomenimis, naudojamais Ataskaitai parengti. Įvertinome Ataskaitos 

parengimo teisinės bazės pokyčius, sudarymo šaltinius ir metodus.  

Išvada 

Pakitusioje Ataskaitos sudarymo teisinėje bazėje nustatyta, kad ataskaitos rengiamos    

metinių finansinių ataskaitų pagrindu ir, kad reikia nurodyti praėjusių ataskaitinių metų turto ar 

įsipareigojimų likučių pasikeitimo priežastis, jei jie skiriasi nuo praėjusių metų ataskaitoje 

nurodytų.   
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