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Vykdydama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus, Pasvalio rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) atliko Pasvalio rajono 

savivaldybės ataskaitų apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą 

valstybės turtą (toliau – statistinės turto ataskaitos) vertinimą ir finansinius auditus pagal mastą, 

nustatytą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos plane ir programoje. 

Vertinimo tikslas – nustatyti, ar statistinės turto ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto finansinę būklę, ar jos 

parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nustatytus minėtų ataskaitų 

sudarymui, ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise valdomas valstybės 

turtas apskaitomas, valdomas ir disponuojama juo laikantis teisės aktų reikalavimų, apžvelgti turto 

apskaitos, registravimo, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo problemas. 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymą1, statistines turto ataskaitas rengia Savivaldybės administracija 

Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias ataskaitas Savivaldybės administracija teikia Vietos savivaldos 

įstatyme numatytoms Savivaldybės institucijoms ir Statistikos departamentui. Savivaldybės 

                                                
1 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 
Nr. VIII – 729, 15 str. 3 d. (2008 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. X – 1452 redakcija). 
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kontrolės ir audito tarnybos pareiga2 - pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl statistinių turto 

ataskaitų. 

 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba suplanavo ir atliko 2010 metų finansinius auditus ir 

statistinių turto ataskaitų vertinimą taip, kad gautų pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 

 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2010 metais atliko dešimt Savivaldybės biudžeto 

asignavimų ir turto valdytojų finansinių auditų.  Visiems audituotiems subjektams dėl Savivaldybės 

lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems 

tikslams pareikštos sąlyginės nuomonės. 

 Atsižvelgdama į atliktų finansinių auditų ir statistinių turto ataskaitų vertinimo rezultatus, 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pareiškia šią nuomonę: 

 1. Statistinės turto ataskaitos parengtos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, 

nustatytus  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės 

turto ataskaitų rengimui, jose nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su duomenimis, iš kurių 

jos buvo sudarytos. 

 2. Statistinės turto ataskaitos Savivaldybės turto finansinę būklę atspindi tiek, kiek 

leidžia šiuo metu galiojantys turto apskaitą ir statistinių turto ataskaitų sudarymą 

reglamentuojantys teisės aktai, tačiau neparodo tikros ir teisingos turto finansinės būklės, 

kadangi: 

 Vadovaujantis viešojo sektoriaus turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatomis, turtas apskaitoje pateikiamas balansine verte, kuri neparodo turto tikrosios rinkos 

vertės. 

 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas statistinėse turto ataskaitose parodytas 

likutine verte. 

 Duomenys, iš kurių statistinės turto ataskaitos buvo parengtos, nepatikimi dėl 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos nevientisumo; dalis Savivaldybės 

balanse apskaityto registruotino turto nėra įregistruota viešuosiuose registruose; didžioji dalis žemės 

sklypų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą nėra suformuoti, 

neįteisinti ir neapskaityti. 

 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. 

 

Savivaldybės kontrolierė               Rima Juodokienė 

                                                
2 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998-05-12 
Nr. VIII – 729, 21 str. 4 d. 


