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2010 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 2011 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. DĮ-38 „Dėl valstybės ir 

savivaldybės turto statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“3. 

Valstybės turto 2010 metų ataskaitoje VT-01 metinė (toliau – Ataskaita VT-01) pateikti 

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

Savivaldybės turto 2010 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 2010 metų Ataskaitų VT-01 ir VT-02 rengimo principai 

yra: 

1. Į 2010 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., 2011, Nr. 27-1311. 
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- Savivaldybės įstaigų pateiktų duomenų; 

2. Duomenys apie ilgalaikį turtą pateikiami balansine 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. 

 

2010 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO 

IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO  

ATASKAITŲ ANALIZĖ 

 

NEFINANSINIS TURTAS 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

 Asignavimų valdytojų finansinės būklės ataskaitos 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 212 845 tūkst. Lt balansinės vertės ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto, metų pabaigoje – 213 816 tūkst. Lt balansinės vertės ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto. 

Valstybės turto 2010 metų ataskaitoje VT-01 metinė ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto balansinė vertė metų pradžioje 98 454 tūkst. Lt, metų pabaigoje 93 166 tūkst. Lt. 

Savivaldybės turto 2010 metų ataskaitoje VT-02 metinė ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto balansinė vertė metų pradžioje  114 391 tūkst. Lt, metų pabaigoje 120 652 

tūkst. Lt. 

Pasvalio Lėvens  pagrindinė mokykla pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje padidino 

ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę 2 tūkst. Lt metų pradžioje. 

                                                          

                                                
4 Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290. 
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 Atsargos 

Asignavimų valdytojų finansinės būklės ataskaitų 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 

31 d. duomenimis ataskaitinių metų pradžioje turėjo 999 tūkst. Lt atsargų iš jų 860  tūkst. Lt 

medžiagų, žaliavų ir ūkinis inventoriaus, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys – 

100 tūkst. Lt, atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti – 39 tūkst. Lt; 

ataskaitinių metų pabaigoje turėjo 968 tūkst. Lt atsargų, iš jų 819 tūkst. Lt medžiagų, žaliavų ir 

ūkinis inventoriaus, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys – 63 tūkst. Lt, 

atsargos, pagaminta produkcija – 44 tūkst. Lt,  ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas 

parduoti – 42 tūkst. Lt. 

Valstybės turto 2010 metų ataskaitoje VT-01 metinė ir Savivaldybės turto 2010 metų 

ataskaitoje VT-02 metinė atsargos, palyginti su finansinėmis ataskaitomis, nurodytas teisingai: 

 VT-01 ataskaitoje metų pradžioje – 2 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 2 tūkst. Lt; 

 VT-02 ataskaitoje metų pradžioje - 997 tūkst. Lt, metų pabaigoje - 966 tūkst. Lt. 

Pasvalio Lėvens  pagrindinė mokykla pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje padidino 

atsargų vertę 1 tūkst. Lt. 

FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

Pinigai, paskolos, nuosavybės vertybiniai popieriai 

 

Savivaldybės turto 2010 metų ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta: 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 578 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 2 206  

tūkst. Lt pinigų banko sąskaitose; 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje buvo suteikusi 12 tūkst. Lt, metų pabaigoje  - 4 

tūkst. Lt trumpalaikių paskolų, metų pradžioje buvo paėmusi  850 tūkst. Lt, metų pabaigoje 734 

tūkst. Lt trumpalaikių paskolų, atitinkamai 7 940 tūkst. Lt  ir 7 421 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų.  

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo– 17 718 tūkst. Lt, metų pabaigoje – 18 

037 tūkst. Lt vertės nuosavybės vertybinių popierių. 

 

Kitas finansinis turtas ir įsipareigojimai 

Savivaldybės turto 2010 metų ataskaitoje VT-02 metinė nurodyta: 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo per vienerius metus gautinų sumų 7 402 

tūkst. Lt, metų pabaigoje 7 586 tūkst. Lt gautinų sumų; 

 Savivaldybė ataskaitinių metų pradžioje turėjo 11 162 tūkst. Lt, metų pabaigoje 11 396 

tūkst. Lt įsipareigojimų. 
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 Narteikių darželis-mokykla „Linelis“ pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje 5 tūkst. Lt 

padidino per vienerius metus gautinas sumas ir 36 tūkst. Lt padidino įsipareigojimus metų 

pradžioje.  

Savivaldybės administracija pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje 4 tūkst. Lt suma 

sumažino per vienerius metus gautinas sumas metų pabaigoje. 

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliems pateikė patikslintą 

Ataskaitą VT-02, kurioje 35 tūkst. Lt padidino per vienerius metus gautinas sumas metų pabaigoje. 

Pasvalio rajono priešgaisrinė tarnyba pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje 3 tūkst. Lt 

padidino įsipareigojimų sumą metų pabaigoje. 

Pasvalio rajono savivaldybės iždas pateikė patikslintą Ataskaitą VT-02, kurioje padidino per 

vienerius metus gautinas sumas 2503 tūkst. Lt metų pradžioje, 2825 tūkst. Lt metų pabaigoje ir 

įsipareigojimus 4113 tūkst. Lt metų pradžioje ir 4597 tūkst.Lt metų pabaigoje. 

Investicijų ir turto skyrius patikslino suvestinę Ataskaitą VT-02 dėl aritmetinių klaidų  

padidinta įsipareigojimų suma 8 tūkst. Lt metų pradžioje ir 1853 tūkst. Lt metų pabaigoje. 

 

PASTEBĖJIMAI 

1. Atliekant biudžetinių įstaigų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo iš senojo sąskaitų 

plano į naująjį sąskaitų planą vertinimą, nustatyta: 

 Daujėnų seniūnijos pradinės finansinės būklės ataskaitos (2 VSAFAS 2 piedas) C.III.5 ir 

D. II. eilutės neteisingos. Seniūnijos sudarytos Finansinės būklės ataskaitos 2010 m. sausio 1 d. C. 

I.  eilutė „Atsargos“ neteisinga 7,2 tūkst. Lt suma, dėl neteisingai apskaityto naudojamo ūkinio 

inventoriaus. C. V. eilutė neteisinga 21,6 Lt suma dėl neteisingai apskaitytų pašto ženklų. 

Seniūnijoje atlikta turto, nebaigtos statybos, atsiskaitymų metinė inventorizacija, tačiau 

vadovaujantis įsakymu5, nebuvo atliktas įvertinimas pagal VSAFAS: nebuvo vertintas gautinų 

sumų nuvertėjimas, nebuvo vertintas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų 

nuvertinimas, nebuvo atlikta kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų 

inventorizacija. Seniūnijos pradinės finansinės būklės ataskaitos (2 VSAFAS 2 priedas) D eilutė 

padidinta 13896,55 Lt ir F. IV. eilutė ta pačia suma sumažinta. Seniūnijos sudarytos pradinės 

finansinės būklės ataskaitos A dalies „Ilgalaikis turtas“ I.2. eilutės „Programinė įranga ir jos 

licencijos“ suma yra neteisinga 1360 Lt suma. Seniūnijos sudarytos pradinės finansinės būklės 

ataskaitos A dalies „Ilgalaikis turtas“ II.8. eilutės „Baldai ir biuro įranga“ suma yra neteisinga. 

                                                
5  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. DV-716 „Dėl     inventorizacijos ir 
turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“      (pakeitimas 2009 m. lapkričio 30 d.  
įsakymas Nr. DV-738). 
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Seniūnijos sudarytos pradinės finansinės būklės ataskaitos A dalies „Ilgalaikis turtas“ II.8. eilutė 

„Baldai ir biuro įranga“ 26297 Lt suma yra neteisinga, dėl neteisingai apskaitytų langų su 

palangėmis ir durų. 

 Darželyje–mokykloje „Liepaitė“ perkeliant likučius nebuvo atliktas perkeltų sąskaitų 

likučių įvertinimas pagal VSAFAS: nebuvo vertintas gautinų sumų nuvertėjimas, nebuvo atlikta 

kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų inventorizacija. 

 Lopšelyje–darželyje „Eglutė“ buvo atlikta turto metinė inventorizacija, tačiau perkeliant 

likučius nebuvo atliktas perkeltų sąskaitų likučių įvertinimas pagal VSAFAS: nebuvo vertintas 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimas, nebuvo vertintas gautinų skolų 

nuvertėjimas,  nebuvo atlikta kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų 

inventorizacija. Lopšelyje–darželyje 2009 m. gruodžio 31 d. nebuvo atlikta debetinių–kreditinių 

skolų inventorizacija, nebuvo skolų suderinimo aktų.  

 Valakėlių pagrindinėje mokykloje perkeliant likučius nebuvo atliktas perkeltų sąskaitų 

likučių įvertinimas pagal VSAFAS: nebuvo vertintas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nuvertėjimas, nebuvo atlikta kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų 

inventorizacija. 

 Dėl nevedamos Didžiosios knygos Grūžių vaikų globos namuose, dėl nevedamų apskaitos 

registrų, negalime pasisakyti apie Išlaidų balanso duomenų teisingumą, negalime vertinti 

buhalterinių sąskaitų perkėlimo į naujojo sąskaitų plano sąskaitas, negalime pasisakyti apie pradinės 

finansinės būklės ataskaitos teisingumą. Globos namuose perkeliant likučius nebuvo atliktas 

perkeltų sąskaitų likučių įvertinimas pagal VSAFAS: nebuvo vertintas ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto nuvertėjimas, nebuvo atlikta kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kasmetinių 

atostogų dienų inventorizacija, nebuvo apskaičiuotas sukauptų atostoginių sumos; 

 Ustukių pagrindinėje mokykloje neapskaitytas statinys – kiemo aikštelė. 

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

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

priklausantis registruotinas turtas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruojamas viešuosiuose 

registruose. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymo6 9 straipsnio 1 dalyje 

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

statiniai, patalpos.  

                                                
6 Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948 
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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.  

3. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo7 

nuostatomis, savivaldybių turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Teisingumo ministro 

įsakymu8 numatyta, kad iš Juridinių asmenų registro išbraukiami šio registro objektai – 

savivaldybių tarybos.  

Nesivadovaujant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymo nuostatomis, dalies įstaigos apskaitoje apskaitytų, įregistruotų nekilnojamųjų turto objektų 

nuosavybės teisė registruota savivaldybės tarybos vardu (Daujėnų seniūnija). 

4. Valstybinės žemės sklypai įstatymų9 nustatyta tvarka nėra suformuoti, todėl neįregistruotas 

Nekilnojamojo turto kadastre, nesudarytos panaudos sutartys, neįregistruotos Nekilnojamojo turto 

registre ir neapskaityta įstaigos apskaitos registruose (darželis-mokykla „Liepaitė“, lopšeliai-

darželiai „Eglutė“ ir „Žilvitis“, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų, Krinčino 

seniūnijos, Valakėlių, Ustukių, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos). 

 5. Žmonių palaikų laidojimo įstatymo10 33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kapinių  

teritorijose privaloma atlikti kapinių inventorizaciją ir kapinių žemės sklypus įregistruoti  

Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų  

teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės įstatymo11 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybės 

nuosavybėn neatlygintinai perduodami valstybinės žemės sklypai, kuriuose yra statiniai ir 

įrenginiai, savivaldybių įsigyti (įsigyjami) nuosavybėn pagal Valstybės turto perdavimo 

savivaldybių nuosavybėn įstatymą ir įstatymą „Dėl dalies valstybės turto priskyrimo ir perdavimo 

savivaldybių nuosavybėn“; o pagal to paties įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, valstybinė žemė gali būti 

perduodama ir pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai naudotis valstybės institucijoms, 

savivaldybėms, miškų urėdijoms, valstybinių rezervatų direkcijoms, valstybinių parkų direkcijoms, 

kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms. 

 Nesuformuoti žemės sklypai po pastatais, statiniais ir kapinėmis, dėl jų naudojimo 

nesudarytos sutartys, naudojimosi teisė neįregistruota Nekilnojamojo turto registre Lietuvos 

                                                
7 Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 12 d. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo  įstatymas Nr. 
VIII-729 (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412). 
8 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-421 „Dėl savivaldybių tarybų duomenų 
tvarkymo Juridinių asmenų registre“; 
9 Lietuvos Respublikos 2000 m. birželio 27 d.  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas Nr. VIII-1764 (žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003 
Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos 1996 m.  rugsėjo 24 d. Nekilnojamojo turto registro įstatymas Nr.I-1539 (Žin., 1996, Nr. 100-
2261; 2001, Nr. 55-1948). 
10  Lietuvos Respublikos 2007 m. gruodžio 20 d. Žmonių palaikų laidojimo įstatymas Nr. X-1404 (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 
11  Lietuvos Respublikos 1994 m. balandžio 26 d. Žemės įstatymas Nr. I-446 (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-        868); 

http://10.254.0.253/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=19968&BF=1
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Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės sklypai 

neapskaityti Seniūnijų apskaitos registruose (Daujėnų, Krinčino). 

6. 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 

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. 

 7. 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 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė   Ilma Paliukėnaitė 


