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 Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba įvertino Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos pateiktas ataskaitas už 2007 metus apie Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą (toliau – statistinės turto ataskaitos). 

Vertinimo tikslas – nustatyti, ar statistinės turto ataskaitos už 2007 metus sudarytos remiantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir ar jos atitinka finansines ataskaitas ir 

duomenis, iš kurių jos buvo sudarytos. 

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 31 dalimi nustatyta, kad ataskaitas apie savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą rengia Savivaldybės 

administracija Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias ataskaitas Administracija teikia Savivaldybės 

institucijoms – tarybai, merui, kontrolieriui ir Statistikos departamentui. To paties įstatymo 21 

straipsnio 4 dalimi 2 numatyta pareiga Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai pateikti Savivaldybės 

tarybai išvadą dėl statistinių turto ataskaitų. 

 Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba suplanavo ir atliko vertinimą taip, kad gautų 

pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 2007 metų statistinėse turto ataskaitose nėra reikšmingų 

informacijos iškraipymų lyginant su finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis iš kurių jos buvo 

sudarytos. Įvertinome statistinių turto ataskaitų už 2007 metus bei finansinių ataskaitų ir duomenų, 

iš kurių jos buvo sudarytos, rengimo, turto apskaitos principus ir jų pateikimą. 
                                                           
1 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas Nr. VIII – 729 
(Žin., 1998, Nr. 54-1492, 2002, Nr. 60-2412)  
2 Žin., 2006, Nr. 87-3397 



 Pasvalio rajono savivaldybės turto Valstybės turto 2007 m. ataskaita (VT-01 metinė) 

Statistikos departamentui pateikta 2008 m. gegužės 15 d., o Savivaldybės turto 2007 m. ataskaita 

(VT-02 metinė) – birželio 1 d.  

 Apie nustatytas klaidas, neatitikimus, teisės aktų nesilaikymą Savivaldybės 

kontrolieriaus tarnyba audito metu informavo Savivaldybės administraciją ir pateikė atitinkamas 

rekomendacijas 2008 m. birželio 18 d. raštu Nr. KS – 34 „Dėl statistinių turto ataskaitų vertinimo 

rezultatų“. Savivaldybės administracija atsižvelgė į pateiktus pastebėjimus bei rekomendacijas ir jas 

audito metu iš dalies įvykdė. 2008 m. birželio 30 d. Statistikos departamentui pateikė patikslintas 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto statistinę ataskaitą ir Valstybinio turto ataskaitą 

už 2007 metus. 

 Mūsų nuomone, 2007 metų statistinės turto ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

sudarytos remiantis įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta ir Statistikos 

departamento generalinio direktoriaus patvirtintuose paaiškinimuose turto metinėms ataskaitoms 

pildyti tvarka, jose nėra reikšmingų iškraipymų lyginant su Savivaldybės įstaigų statistinėmis 

ataskaitomis bei kitų Savivaldybės administracijos padalinių pateiktais duomenimis ir 

duomenimis, iš kurių jos buvo sudarytos. 

Atkreipiame dėmesį į duomenų, iš kurių statistinės turto ataskaitos buvo parengtos, 

nepatikimumą dėl buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos nevientisumo ir 

dėl to, kad dalis Savivaldybės balanse apskaityto registruotino turto nėra įregistruota 

viešuosiuose registruose, ir dėl to, kad Savivaldybės įstaigų patikėjimo būdu valdomo turto teisė 

nėra įregistruota viešuosiuose registruose, ir dėl to, kad didžioji dalis žemės sklypų apie 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą nėra suformuoti, nesudarytos 

panaudos sutartys su Panevėžio apskrities viršininko administracija. 

Apibendrinti pastebėjimai dėl statistinių turto ataskaitų duomenų ir jų rengimo 

tvarkos, turto valdymo, naudojimo, disponavimo ir apskaitos problemų, atskirų auditų rezultatai 

pateikiami išvados priede, kuris yra neatsiejama šios išvados dalis. 
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