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I. BENDROJI DALIS

l- Valstybine keliq transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau Inspelicija)
isteigta 1993 m' geguZes 3l d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr, 3g2. Duonre,r,s
kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenu registre, kodas rcilqlzis.lnspekcija yra
biudZetine [srai-aa.
kurios savininkas yra Lietuvos valstybe, o savininko teises ir pareigas
[gyvendipa LierLryos
Respublikos susisiekimo ministerija. Pagal valstybes funkcijas Inspekcija

v

\-

p[iturro

ekororrikos

segmentui.
2. Kontroliuojarnq arba asocijuotqiq subjektq Inspekcija neturi. Inspekcijos
strukrfrrE suclaro:

centriniai skyriai, Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauiiq ii Panevezio regionq departanrelrai.
Inspekcijos skyriai yra 9 miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipedoje, Siauliuose,-nanevezi,.le,
AIytuje.
Marijampoleje, Taurageje ir Utenoje. Inspekcijos strukt[riniai padaliniai neruri juriainirl
as,e..
statuso. Inspekcijos centrinds buveines ir Vilniaus regiono departamento
adresas - Svit.gaitos g.
42, Vilnius. K,,-T
departamentq adresai: Kauno - M. K. iiurlionio g. 23, Kaunas; Klaip..los
l.gionq
- Pilies g- 12, Klaipeda; Siauliq -.Aerouosto g. 9, Siauliai; PaneveZio - J. Biliuno g. panevezl,s.
3,
Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojq skaidius buvo l8l darbuorojas. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje etatq s4rase buvo patvirtinti l g7 etatai.
3. Inspekcija uZsiima ,,841300 - Verslo veiklos reguliavimas ir parama efekty,viau
.fa
organizuoti" veikla. Inspekcija atlieka keliq transporto ir su juo susijusios veiklos valsrl,Ii111o
reguliavimo, prieZiDros ir kontroles funkcijas.
Vykdydama savo veikl6 Inspekcija atlieka Sias pagrindines furikcijas:
siekdama uZtikrinti nustatyhl keliq transporto srities reikalavim[ laikym4si,
vykclo kelirl
transporto ir su juo susijusios veiklos valstybing prieziEr4:
o kontroliuoj a transporto priemones;
o kontroliuoja [mones;
siekdama uhikrinti tinkamas keliq transporro pletros sqlygas:
o formuoja keliq transporto vezejq dalyvavimo rinkoje .[t.*4,
o licencrjuoja keliq transporto veikla uZsiimandias
[rnones;

o

i5duoda

su keliq

dokumentus;

transporto veikla susijuiius juridinE galiE turincius

o [gyvendina Transporto lengvatq [statymo nuostatas;
asmenq, susijusiq su aplirrk6s
apsauga ir keliq transporto sauga, dalyvavimo rinkoje sisiemq:
o vertina transporto priemoniq atitiktl;
o vertina su keliq transporto sauga susijusiq [kio subjektq atitikt[;
o vertina asmenlt susijusiq su keliq transporto veikla, kompetencl4
o tobulina su keliq transporto veikla susijusiq teisinE bazg, aistouar;, Li.tuvai ES
institucijose:
o tobulina su keliq transporto veikla, keliq transporto sauga ir aplinkosauga

o formuoja keliq transporto priemoniq [kio subjektq ir

susij usi4 teisinE bazq;

o perkelia ES teises aktus I nacionaling teisE;
o atstovauja Lietuvai ES institucijose, rengia ir pristato pozicijas.
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II. APSKAITOS POLITIKA
4. Inspekcijos apskaitos politika yra Apskaitos vadovo sudetine dalis. Apskaitos vaclovas
patvirtintas 2010 m. liepos 29 d. Valstybines keliq transporto inspekcijos prie Susisiel<inro
ministerijos vir5ininko [sakymu Nr.28-351 ,,Del Valstybines keliq transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo". Inspekcijos apskaitos politika uZtikr.ina.
kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VieSojo sektoriaus apskaitos ir flnansines
atskaitomybes standarto (toliau - VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSr\FAS

\-

reikalavimo, Inspekcija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-jame VSAFAS
,, Informacij os pateikimas fi nansi niq ataskaitq rinkinyj e".
5. SEskaiq planas apima privalomojo'bendrojo sqskaitq plano sqskaitas ir privalomus
detalizuojandius poZymius, taip pat registravimo sqskaitas ir kitus detalizuojandius poZyrnius.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
o valstybes funkciiq;
. programq projekt6
o IeSq Saltin[;
o valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsn[;
. kitg informaciiq.
S4skaitq plan4 sudaro 6 sumavimo lygiq (vienaZenkles - Se5iaZenkles) sqskaitos ir
registravimo (septynZenkles) s4skaitos. [raSai daromi tik registravimo s4skaitose.
6. Inspekcija visas [kines operacijas ir tikinius [vykius apskaitoje registruoja vien.1 karril.
Ukines operacijos ir Ekiniai [vykiai registruojami apskaitos informacineje sistemoje ,,Stekas apskaita", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
7. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, ne5ali5ka, visais reik5mingais atvejais
iSsami.

8. Per ataskaitin[ laikotarp[ apskaitos politika keidiama nebuvo.
9. Inspekcijos apskaitos politika i5samiau yra apra5yta Metiniq finansiniq ataskairrl rinkinl,je
uZ metus, pasibaigusius 2012 m. gruodZio 3l d.

\-

10. Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos ir Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymq reikalavimais bei VieSojo
sektoriaus apskaitos ir finansinOs atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS).
I 1. Inspekcijos tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkin[ sudaro Sios ataskaitos:
- finansines btikles ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansr4 ministro
2007 m. gruodZio 19 d. [sakymu Nr. lK-378 ,,Del vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes 2-oj o standarto patvirtinimo" (su pakeitimais);
- veiklos rezultatq ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq ministro
2007 m. gruodZio 19 d. [sakymu Nr. lK-379 ,,Del vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes 3-ojo standarto patvirtinimo" (su pakeitimais);
- finansiniq ataskaiq sutrumpintas ai5kinamasis raStas, kurio turinys patvirtintas Lieruvos
Respublikos finansq ministro 2008 m. birZelio ll d. [sakymu Nr. 1K-213 ,,Del vieSojo sektoriaLrs
apskaitos ir finansines atskaitomybes 23-ojo standarto pawirtinimo" (su pakeitimais).

III. PASTABOS
12. Per ataskaitini laikotarp[ apskaitiniq [verdiq nekeiteme, todel poveikio ataskaitinio
laikotarpio ir ankstesniq laikotarpiq rezultatams nera.
13. Informacijos apie numatom4 [staigos restrukt[rizavimq veiklos nutraukim4 ar kitr.rs
faktorius, galindius paveikti tolesnE Inspekcijos veikl4 neturime.
14. NeapibreZtqiq [sipareigojimU ar neapibreZto turto pokydiq nuo ataskaitiniq finansinirg
.
metq pradZios iki paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
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15. Sprendimq del teisminiq gindq nera.
16. Reik5mingq

[vykiq po paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
ir jt1 pokl,diai pcr
ataskaitin[ laikotarp[ (20-ojo vsAFAS,,Finansavimo sumos(' 4 priedas).
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