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DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 2 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).
Įstatymo projekto rengimą paskatino Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto 2020 m.
rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 141-S-5, kuriuo siūloma sistemiškai įvertinti su 2022 m. sausio 1 d.
įsigaliosiančia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (2020 m. spalio 1 d.
įstatymo Nr. XIII-3308 redakcija) (toliau – VSAĮ) redakcija susijusių teisės aktų nuostatas, visoms
ministerijoms pagal kompetenciją peržiūrėti su VSAĮ nuostatomis derintiną galiojantį teisinį
reglamentavimą, o Lietuvos Respublikos finansų ministerijai koordinuoti tikslintinų teisės aktų
parengimą.
Įstatymo projekto tikslas – susieti kitų įstatymų nuostatas su VSAĮ nuostatomis.
Glausta informacija apie Įstatymo projektą:
I. Sprendžiamos
problemos

Kitų įstatymų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS)
veiklą, nustatyta pareiga pateikti VSS metinę veiklos ataskaitą nesuderinta su
VSAĮ.

II. Siūlomos
priemonės

VSAĮ 2 straipsnis papildomas 15 dalimi, kurioje nustatoma, kad, įsigaliojus
šiam įstatymui, pagal kitus įstatymus, reglamentuojančius VSS veiklą, nustatyta
pareiga pateikti VSS metinę veiklos ataskaitą įgyvendinama teikiant metinį
ataskaitų rinkinį pagal šio įstatymo reikalavimus. Taip kitų įstatymų nuoroda į
VSS veiklos ataskaitos rengimą ir teikimą būtų susieta su VSAĮ, kaip
pagrindiniu viešojo sektoriaus atskaitomybę reglamentuojančiu įstatymu.

III. Priemonių
kaštai
IV. Nauda
visuomenei

Įstatymui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.
Kitų įstatymų, reglamentuojančių VSS veiklą, nuostatos bus susietos su VSAĮ
nuostatomis.

Įstatymo projektas derintas su visomis ministerijomis, Valstybės kontrole, Lietuvos
statistikos departamentu.
Valstybės kontrolė teikė pastabą, kad siūlomas reguliavimas nėra suderintas ne tik su
nepriklausomų, Vyriausybei nepavaldžių institucijų veiklą reguliuojančiais teisės aktais,
nustatančiais jų veiklos atsiskaitymo tvarką ir atitinkamus terminus, be kita ko, besiskiriančius nuo
įtvirtintųjų VSAĮ, bet prasilenkia ir su kitomis to paties įstatymo nuostatomis, pvz., VSAĮ
17 straipsnio 1 dalies norma, numatančia VSS metinių ataskaitų rinkinio teikimą
kontroliuojančiajam VSS šio subjekto vadovo nustatyta tvarka ir terminais. Dėl šios pastabos
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pažymime, kad VSAĮ yra pagrindinis viešojo sektoriaus atskaitomybę reglamentuojantis įstatymas,
kuris nustato VSS ataskaitų rinkinių sudėtį, reikalavimus ataskaitų rinkinių informacijai ir kt. Kiti
VSS veiklą reglamentuojantys įstatymai atskaitomybės požiūriu neturi prieštarauti VSAĮ, tačiau
gali nustatyti reikalavimą VSS ataskaitų rinkiniuose atskleisti papildomą reikalingą veiklos
informaciją.
Reikalavimo Valstybės kontrolei teikti savo veiklos ataskaitą Finansų ministerijai VSAĮ
nenustato, tačiau, jei Valstybės kontrolė, kaip ir bet kuris kitas VSS, įgyvendins pažangos
priemones, informaciją apie tai turės teikti Finansų ministerijai tam, kad Finansų ministerija galėtų
parengti valstybės pažangos ataskaitą ir pateikti ją Seimui.
Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga biudžetinė įstaiga, t. y. VSS. Atitinkamai
atsiskaitant Seimui už veiklą turi būti teikiama ne tik Valstybės kontrolės veiklos ataskaita, bet ir
visas metinių ataskaitų rinkinys, kad veiklos rezultatus būtų galima susieti su finansiniais
rezultatais. Toks reikalavimas buvo pasiūlytas tiek Seimo Audito komiteto, tiek Valstybės kontrolės
svarstant naujos redakcijos VSAĮ (2020 m.).
Kartu atkreipiame dėmesį, kad VSAĮ suderintas ir su 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančia
Lietuvos Respublikos Seimo statuto 206 straipsnio 5 dalies redakcija, pagal kurią valstybės
institucijų vadovai, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas,
kasmet (paprastai iki gegužės 1 d.) pateikia vadovaujamos institucijos metinių ataskaitų rinkinį
kartu su audito išvada, jeigu auditas yra privalomas.
Įstatymo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72.
Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Keitimosi informacija apie
standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617, reikalavimus.
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų.
Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.
Įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos specialistai. Įstatymo projekto rengimą
koordinavo Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos
departamentas (direktorė Ingrida Muckutė, tel. (8 5) 239 0164, vyresnioji patarėja Paulė
Svorobovičienė, tel. (8 5) 239 0165), atsakingas asmuo – Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos
skyriaus (vedėja Daiva Žibutienė, tel. (8 5) 219 9334) vyriausioji specialistė Asta Nareckaitė,
tel. (8 5) 239 0018.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Įstatymo projektas, 1 lapas.
3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
4. Aiškinamasis raštas, 4 lapai.
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