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I. BENDROJI DALIS
Informacija apie įstaigą
1.
Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba (toliau - Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga,
kurios paskirtis - padėti Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje (toliau - Vyriausybės atstovas)
įgyvendinti teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus ir teises atliekant savivaldybių administracinę
priežiūrą.
2.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos
Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais
nuostatais ir kitais teisės aktais.
3.
Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Tarnybos buveinės
adresas – Utena, Utenio a. 4.
4.
Tarnyba išlaikoma iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (toliau –
Vyriausybės kanceliarija) atitinkamiems metams patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto asignavimų pagal Vyriausybės kanclerio/Vyriausybės kanclerio pavaduotojo patvirtintą
išlaidų sąmatą.
5.
Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Vyriausybė, kuri koordinuoja Tarnybos veiklą, tvirtina ir keičia Tarnybos nuostatus, sprendžia kitus
įstatymuose Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai
priskirtus klausimus.
6.
Tarnybos veiklos tikslas - padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti teisės aktų jam
suteiktus įgaliojimus ir teises atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą, tai yra prižiūrint, ar
savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės
sprendimus.
7.
Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
7.1 vertina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės
aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
7.2 vertina savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl
jų Vyriausybės atstovui;
7.3 rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar
panaikinimo klausimus projektus;
7.4 rengia Vyriausybės atstovo rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti
Vyriausybės sprendimus projektus;
7.5 teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos;
7.6 rengia ir teikia Vyriausybės atstovui Tarnybos metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų
projektus;
7.7 atlieka kitas Vyriausybės atstovo pavestas funkcijas.
Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus
8. Tarnyba neturi kontroliuojamų ir asocijuotuojų subjektų.
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Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas
9. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimai ir esminių klaidų taisymai
atlikti nebuvo.
II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ, KURIAME
YRA APRAŠYTA APSKAITOS POLITIKA
10. Vyriausybės kanceliarijos apskaitos politika buvo atnaujinta 2015 m. kovo 31 d.
Vyriausybės kanclerio įsakymu Nr. V-32 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
apskaitos politikos aprašo patvirtinimo“.
11. Apskaitos politika yra aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame
rašte.
III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
12. Finansinės būklės ataskaitos 2017 m. rugsėjo 30 d. likučiai:
1. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta įsigyto ilgalaikio turto balansinė vertė.
2. Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje nurodyta – vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos
Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo
įstatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr.
903 ,,Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės
lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies
grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis apskaičiuota 11.044,91 Eur grąžintina neišmokėto
darbo užmokesčio kompensacijos dalis su darbdavio socialinio draudimo įmokomis
3. Atsargų straipsnyje nurodytas 61,27 Eur nesunaudotų prekių ir degalų likutis.
4. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos 240,38 Eur priskaitytos ateinančių laikotarpių
sąnaudos už leidinių prenumeratą, lengvojo automobilio ir patalpų draudimą bei kitas paslaugas.
5. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos 10.846,19 Eur sukauptos finansavimo pajamos.
6. Finansavimo sumų straipsnyje nurodytas gauto finansavimo likutis iš valstybės biudžeto.
Finansavimo sumos ir jų pokyčiai yra pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
7. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyta – 11.044,91 Eur 2019-2020 metais grąžintina
neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis, iš jų darbo užmokestis – 8.439,70 Eur,
darbdavio socialinio draudimo įmokos – 2.605,21 Eur.
8. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsniuose nurodyta:
8.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 2018 metais mokėtina 25 proc. dydžio
grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis 5.522,39 Eur, iš jų darbo užmokestis
– 4.219,86 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1.302,53 Eur;
8.2. 186,83 Eur tiekėjams mokėtinos sumos, kurios susidarė priskaičiavus rugsėjo mėnesio
sąnaudas už ryšių, komunalines bei kitas paslaugas pagal sąskaitas, gautas spalio mėnesio pradžioje;
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8.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2.514,13 Eur priskaičiuotas Tarnybos darbuotojams
mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už rugsėjo mėnesį;
8.4. sukauptos mokėtinos sumos – 2.622,84 Eur sukauptas atostogų rezervas.
13. Veiklos rezultatų ataskaitos 2017 m. rugsėjo 30 d. sumos:
1. Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per
ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės biudžeto.
2. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos Tarnybos
išlaikymo sąnaudos iš valstybės biudžeto.
3. Ataskaitinio laikotarpio grynojo turto - sukaupto perviršio ar deficito nėra.

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas________
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(vardas ir pavardė)
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