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2009 METŲ ATASKAITŲ VT- 01 IR VT-02 RENGIMAS IR  

IŠVADOS RENGIMO PRINCIPAI 

 
Ataskaitų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą 

valstybės turtą rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas1, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

spalio 7 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto 

ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos“2 ir  Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. DĮ-36 „Dėl valstybės ir 

savivaldybės turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“3. 

Valstybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-01 metinė (toliau – Ataskaita VT-01) pateikti 

duomenys apie valstybės nefinansinį ir finansinį turtą, kurį savivaldybė valdo patikėjimo teise. 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT – 02 metinė (toliau – Ataskaita VT-02)  pateikti 

duomenys apie nefinansinį ir finansinį turtą, kuris nuosavybės teise priklauso Savivaldybei ir kurį 

patikėjimo teise valdo Savivaldybės įstaigos bei Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 

įsipareigojimus. 

Statistines turto ataskaitas  parengė Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo 

skyrius. 

Pagal paminėtas tvarkas pagrindiniai 2009 metų Ataskaitų VT-01 ir VT-02 rengimo principai 

yra: 

1. Į 2009 metų ataskaitas įtrauktas turtas ir įsipareigojimai iš: 

- Savivaldybės administracijos pateiktų duomenų; 

- Savivaldybės administracijos padalinių pateiktų duomenų; 

                                                
1 Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 
2 Žin., 2001, Nr. 89-3132; 2008, Nr. 59-2225; 
3 Žin., 2009, Nr. 15-628. 
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- Savivaldybės įstaigų pateiktų duomenų; 

- duomenų apie Savivaldybei  priklausančias akcijas; 

- duomenų apie Savivaldybei priklausančius įnašus viešosiose įstaigose. 

2. Duomenys apie ilgalaikį turtą pateikiami likutine verte. 

3. Rengiant ataskaitas, visi pateikti duomenys sudedami. 

Kontrolės ir audito tarnyba vertinimą atliko pagal Vietos savivaldos įstatymo4 ir Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo reikalavimus.  

Audito metu vertinome:  

- statistinių turto ataskaitų rengimo principus; 

- ar statistinės turto ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 

nustatytus turto ataskaitų sudarymui; 

- ar nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, Investicijų ir turto valdymo skyriui tvarkant 

gautus duomenis; 

- ar statistinėse turto ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų palyginti su finansinėmis 

ataskaitomis, iš kurių duomenų jos buvo sudarytos. 

 

2009 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO 

IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO  

ATASKAITŲ ANALIZĖ 

 

NEFINANSINIS TURTAS 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

 Asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų duomenimis, Savivaldybė ataskaitinių metų 

pradžioje turėjo 207 938,4  tūkst. Lt likutinės vertės ilgalaikio materialiojo turto ir ilgalaikio 

nematerialiojo turto, metų pabaigoje – 211 774,2 tūkst. Lt likutinės vertės ilgalaikio materialiojo 

turto ir ilgalaikio nematerialiojo turto. 

Valstybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-01 metinė ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto likutinė vertė metų pradžioje 102 534 tūkst. Lt, metų pabaigoje 98 453 

tūkst. Lt. 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-02 metinė ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto likutinė vertė metų pradžioje  105 395 tūkst. Lt, metų pabaigoje 113 320 

tūkst. Lt. 

                                                
4 Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290. 
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Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinės vertės duomenys pagal Ataskaitas VT-

01 ir VT – 02 iš esmės  sutampa su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinės vertės 

duomenimis.  

 

Atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas 

Savivaldybė pagal asignavimų valdytojų finansines ataskaitas ir prie finansinės ataskaitos 

pateikiamą Atsargų ir trumpalaikio turto 2009 metų apyskaitą (Forma Nr. 4-metinė) ataskaitinių 

metų pradžioje turėjo  12 680,6 tūkst. Lt atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto, iš jų 11 841,1  

tūkst. Lt trumpalaikio materialiojo turto, 839,5 tūkst. Lt žaliavų, medžiagų ir komplektavimo 

gaminių,  ataskaitinių metų pabaigoje turėjo 12 890,8 tūkst. Lt atsargų ir trumpalaikio materialiojo 

turto, iš jų 12 040,4 tūkst. Lt trumpalaikio materialiojo turto, 850,4 tūkst. Lt žaliavų, medžiagų ir 

komplektavimo gaminių. 

Valstybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-01 metinė ir Savivaldybės turto 2009 metų 

ataskaitoje VT-02 metinė trumpalaikis turtas, palyginti su finansinėmis ataskaitomis, nurodytas 

teisingai: 

 VT-01 ataskaitoje metų pradžioje – 11 538 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 11 757 tūkst. 

Lt; 

 VT-02 ataskaitoje metų pradžioje - 308 tūkst. Lt, metų pabaigoje - 284 tūkst. Lt. 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-02 metinė atsargos, palyginti su finansinėmis 

ataskaitomis, nurodytos teisingai: 

 VT-02 ataskaitoje metų pradžioje - 837 tūkst. Lt, metų pabaigoje - 849 tūkst. Lt. 

 

FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

Grynieji pinigai, paskolos 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta: 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 1323 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 541  

tūkst. Lt grynųjų pinigų ir indėlių; 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje buvo paėmusi  8 986 tūkst. Lt, metų 

pabaigoje 7 940 tūkst. Lt paskolų, suteikusi -metų pradžioje 21 tūkst. Lt, metų pabaigpje 12 

tūkst. Lt ilgalaikių paskolų. 

Akcijos ir kitas kapitalas 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta: 
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 Savivaldybė turėjo ataskaitinių metų pradžioje – 17 629 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 

17 700 tūkst. Lt vertės nefinansų įmonių akcijų; 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 27 tūkst. Lt, metų pabaigoje - 18  

tūkst. Lt vertės viešųjų įstaigų  dalininkų įnašų. 

Savivaldybės dalininko 8,5 tūkst. Lt  įnašas VšĮ Pasvalio rajono verslo informacijos centre 

Savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1 – 158  ir 2009 m. lapkričio 6 d. 

perdavimo ir priėmimo aktu perduotas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. Savivaldybės 

administracijos apskaitoje dalininko įnašas 8,5 tūkst. Lt sumažintas,  2010 m. gegužės mėn. 

Savivaldybės administracija  patikslino Ataskaitą VT – 02. 

 

Kitos gautinos ir mokėtinos sumos 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta: 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 818 tūkst. Lt, metų pabaigoje 672 

tūkst. Lt gautinų sumų; 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 5 779 tūkst. Lt, metų pabaigoje 5 838 

tūkst. Lt mokėtinų sumų. 

 Vaškų seniūnija pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje 2 tūkst. Lt padidino gautinas 

sumas. 

Grūžių vaikų globos namai pateikė patikslintą Ataskaitą VT – 02, kurioje 3 tūkst. Lt padidino 

mokėtinas sumas. 

 

BEVILTIŠKAS FINANSINIS TURTAS 

Savivaldybės turto 2009 metų ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta, kad Savivaldybė 

ataskaitinių metų pradžioje turėjo 27 tūkst. Lt beviltiškų skolų, o metų pabaigoje – neturėjo. 

         Atkreipiame dėmesį, kad paskola ar kita skola beviltiška tampa tuo metu, kai ji atitinka   

nustatytus kriterijus ir jos beviltiškumo faktą savo sprendimu patvirtina įgaliotas subjektas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, sprendimą 

dėl paskolos arba skolos pripažinimo beviltiška Finansų ministerijos siūlymu priima Vyriausybė, o 

savivaldybėse skolų pripažinimo beviltiškomis tvarką tvirtina savivaldybės taryba ir nustato  

subjektus, kurie priima sprendimus dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.  

          Per 2009 metus Administracijos direktoriaus įsakymais beviltiškomis pripažinta 106,7 tūkst. 

Lt debetinių skolų. 
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       Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 

m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-36 patvirtintos Savivaldybės turto  ataskaitos VT-02 metinė 2 

priede pateiktuose paaiškinimuose apie ataskaitos pildymą nenurodyta kaip turi būti pildoma 

ataskaitos IV dalis „Beviltiškas finansinis turtas“.  

 

PASTEBĖJIMAI 

 

1. Auditų metu nustatyta atvejų, kai Savivaldybės ilgalaikis turtas neapskaitomas arba 

neteisingai apskaitomas buhalterinėje apskaitoje: 

 Pasvalio sporto mokyklos pastato dalinė rekonstrukcija buvo atliekama ir baigta 2008 

metais. Nuo 2008 m. lapkričio mėn. rekonstruotame pastate vyksta treniruotės, kiti renginiai. Tačiau 

Mokyklos pastatas iki šiol nepripažintas tinkamu naudoti, rekonstruoto pastato rekonstrukcijos 

išlaidos iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 019 sąskaitos „Nebaigta statyba ir ilgalaikio 

turto kūrimas“ neperduotos turto valdytojui – Pasvalio sporto mokyklai rekonstruoto objekto vertės 

padidinimui. 

 Atkreipiame dėmesį, kad laiku neperkėlus ilgalaikio turto kūrimo (rekonstrukcijos) darbų 

vertės  į pagrindines ilgalaikio turto sąskaitas ir nepadidinus pastatų ar statinių vertės atliktos 

rekonstrukcijos darbų savikaina, neteisingai apskaičiuojamas sukurtų ar rekonstruotų objektų 

nusidėvėjimas. Nebaigtam statyti ar kurti turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas, o skaičiuoti 

pradedamas tik kitą mėnesį po to, kai sukurtas turtas ar rekonstrukcijos darbų savikaina perkeliama 

į pagrindines ilgalaikio turto sąskaitas. Tai sąlygoja neteisingus duomenis Ataskaitoje  VT-02. 

  Pušaloto seniūnijos apskaitoje kaip vienas turto vienetas apskaityti namai: namas 

Medikonių kaime su 9 butais (inventorinis Nr.10100011); namas Kauklių kaime su 6 butais 

(inventorinis Nr. 10100034); namas Kaulių kaime su 2 butais (inventorinis Nr. 10100040). 

  Narteikių darželio-mokyklos “Linelis“ apskaitoje kaip du atskiri ilgalaikio nekilnojamojo 

turto vienetai apskaityti Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ skirtingų statybos metų pastatai. 

Pagal pateiktus Nekilnojamojo turto  registro centrinio duomenų banko išrašus, nustatyta, kad 

Narteikių darželio-mokyklos „Linelis“ pastatui suteiktas vienas unikalus numeris.  

 Pasvalio apylinkių seniūnijoje apskaitytas ne visas Seniūnijos valdomas nekilnojamasis 

turtas, o kai kurie pastatai apskaityti ne tuo pavadinimu, kaip įregistruoti Nekilnojamojo turto 

registre. 

 Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų 2001 m. 

kovo 16 d. Lietuvos Republikos finansų ministro įsakymu Nr. 70 „Dėl biudžetinių įstaigų 
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buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“ 5, 21.2 punkte nustatyta, kad į sąskaitą  012 „Pastatai“ 

įtraukiami stogais dengti statiniai, kuriuose yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų 

tarp sienų ir pertvarų, ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto 

ir kitai veiklai. Į šią sąskaitą įtraukiamos patalpos ir butai, įregistruoti į Nekilnojamojo turto 

registrą kaip atskiri turto vienetai. Minėtų taisyklių 25 punktu nustatyta, kad sąskaitoje 012 

„Pastatai“ kaip turto vienetas nurodomas kiekvienas atskirai stovintis pastatas. 

 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija patikėjimo teise valdo  trijų aukštų pastatą – 

bendrabutį. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, visas pastatas nuosavybės teise priklauso  

Savivaldybės tarybai. 1995 metais dalis bendrabučio pirmo aukšto patalpų buvo privatizuota. 

Nekilnojamojo turto registro ir apskaitos duomenys po privatizavimo nepakeisti. Tai sąlygoja 

neteisingus duomenis Ataskaitoje  VT-02. 

2. Nustatyta atvejų, kai ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje apskaitomas turtas, kuris 

netenkina turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijų: 

 Pušaloto seniūnijos apskaitoje 2009 m. sausio 1 d. 01 sąskaitoje „Ilgalaikis turtas“  buvo 

apskaityta  turto už 9 897,40 Lt, kurio įsigijimo vertė neviršija 1 000 Lt.  

 Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai Savivaldybės administracijos 2009 m. gruodžio 14 d.  

turto perdavimo ir priėmimo aktu perduotas turtas –  devynių tautinių kostiumų detalės už 8 938,00 Lt, 

kurių vieno komplekto vertė neviršija 1000 Lt.  

          Nuo 2008 m. sausio 1 d.  įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

Nr.1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“6 2.1 punkto redakcijai, 

biudžetinių įstaigų ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau nei 

vienus metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė nei 1000 Lt. Todėl turtas, kuris nebetenkina šių 

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų, nuo 2008 m. sausio 1 d. turėjo būti perkeltas į 

trumpalaikio turto sąskaitą. 

3. Auditų metu įstaigose randama  apskaityto nereikalingo arba nebetinkamo naudoti 

ilgalaikio  turto, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 ir 23  straipsniais, turėtų būti nurašytas arba 

sprendžiamas jo panaudojimo klausimas (Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, Narteikių darželis-

mokykla „Linelis“,  Pušaloto seniūnija). 

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise 

                                                
5 Žin., 2001, Nr. 30-978; 2006, Nr. 2-16; 
6 Žin., 2007, Nr. 100-4077. 
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priklausantis registruotinas turtas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruojamas viešuosiuose 

registruose. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymo7 9 straipsnio 1 dalyje 

nurodyta, kad Nekilnojamo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai: žemės sklypai, 

statiniai, patalpos. Ne visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas 

valdomas patikėjimo teise užregistruotas viešajame registre. Todėl negalime pasisakyti, ar 

apskaitoje apskaitytas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.  

5. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 

nuostatomis, savivaldybių turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Teisingumo ministro 

2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 1R-421 „Dėl savivaldybių tarybų duomenų tvarkymo Juridinių 

asmenų registre“ numatyta, kad iš Juridinių asmenų registro išbraukiami šio registro objektai – 

savivaldybių tarybos.  

Dalies teisiškai registruotų nekilnojamųjų turto objektų nuosavybės teisė įregistruota ne 

Savivaldybės, bet Savivaldybės tarybos vardu. Savivaldybės administracija nepateikė 

Nekilnojamojo turto registrui nekilnojamojo turto, kurio duomenis Registre reikia patikslinti, 

sąrašo. 

6. Nesutvarkyta naudojimosi valstybine žeme, esančia po nekilnojamuoju turtu, teisė, kaip 

nustatyta Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnyje8. 

7. Apskaitos registruose apskaitomas ilgalaikis nekilnojamasis turtas – kapinės. Audito metu 

nepateikti patvirtinantys dokumentai, įrodantys, kad šis turtas perduotas valdyti patikėjimo teise 

(Pumpėnų, Joniškėlio miesto seniūnijos). 

8. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo9  33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, 

kad visose kapinių teritorijose iki 2009 m. sausio 1 d. privaloma atlikti kapinių inventorizaciją ir 

Vyriausybės nustatyta tvarka pateikti registruoti detalius inventorinius esamos būklės dokumentus – 

geodezinę nuotrauką, esamos įrangos, statinių, medžių, antkapių, laidojimo faktų registravimo 

dokumentus. Visose seniūnijose yra kapinių, kurios prižiūrimos, tvarkomos iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų, tačiau beveik visi šie nekilnojamojo turto objektai neapskaityti Seniūnijos apskaitos 

registruose, žemės sklypai, kuriose yra kapinės, neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka.  

9. Savivaldybei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo patikėjimo teise buvo perduodamas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas. 

Savivaldybės tarybos sprendimais savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas 

                                                
7 Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948 
8 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); 
9 Žin., 2007, Nr. 140-5763. 
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Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms buvo perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo taip pat 

patikėjimo teise. Taip buvo pažeistos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatos, nes savivaldybės biudžetinės įstaigos ar kiti 

savivaldybės kontroliuojami juridiniai asmenys nėra priskirti šiame įstatyme nurodytam valstybės 

turto patikėtinių sąrašui. 

 10. Dažnai įstaigose pajamos registruojamos gavus pinigus, o ne juos uždirbus. Kai kuriose 

įstaigose neatliekama debitorinio-kreditorinio įsiskolinimo inventorizacija, ne su visais debitoriais, 

kreditoriais yra skolų suderinimo aktai. Įstaigose ir seniūnijose yra įsisenėjusių debetinių skolų, 

tačiau nesiimama veiksmų, kad skolos būtų sugrąžintos arba pripažintos beviltiškomis ir nurašytos 

iš balanso į užbalansinę sąskaitą. Dėl to Ataskaitoje  VT-02 gali būti neteisingi duomenys  apie 

debetines ir kreditines skolas.  

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                       Rima Juodokienė 


