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      PATVIRTINTA 

Kauno Antano Martinaičio  

dailės mokyklos direktorės 

2020 m. rugsėjo 7 d. 

Įsakymu  Nr. (V)-1.4-93/1 

 

 

TURTO INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS 

  

 

                       I SKYRIUS 

           BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos, įmonės kodas 190144072, buveinės 

adresas Šv. Gertrūdos 33, Kaunas LT- 44283  (toliau - Įstaiga) turto inventorizacijos  

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)  yra vidaus dokumentas, reglamentuojantis Įstaigos  

balanse apskaitomo ilgalaikio turto, inventoriaus ir medžiagų, skolų inventorizacijos 

eigą. 

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1999-06-03 vyriausybės 

nutarimu Nr. 719  „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 redakcija). 

3. Apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. Atsakingas asmuo – įstaigos vadovo paskirtas asmuo, kuriam pavesta priimti, 

saugoti, perduoti turtą; 

3.2. Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių 

palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose. 

 

 

                        II SKYRIUS 

INVENTORIZACIJOS OBJEKTAS IR PERIODIŠKUMAS 

 

5. Įstaiga privalo inventorizuoti visą turimą turtą (ilgalaikį, nematerialųjį, trumpalaikį 

turtą, žaliavas, medžiagas ir kitas atsargas) ir įsipareigojimus ne rečiau kaip kartą per 

metus ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną; 

6. Įstaiga inventorizuoja turtą ir įsipareigojimus dažniau, nei nurodyta Aprašo 5 punkte,  

kai:  

6.1. yra reorganizuojama (pagal sprendimo reorganizuoti įstaigą priėmimo dienos būklę) 

ar likviduojama (pagal įstaigos likvidatoriaus paskyrimo dienos būklę);  

6.2. keičiasi materialiai atsakingi ir atsakingi asmenys, – inventorizuojama turto dalis, 

perduodama vieno materialiai atsakingo arba atsakingo asmens kitam materialiai 

atsakingam arba atsakingam asmeniui (pagal turto perdavimo ir priėmimo dienos būklę);  

6.3. nustatomas plėšimo, vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo faktas 

arba vertybių gedimas (pagal nustatymo dienos būklę), įvyksta gaisras arba stichinė 

nelaimė (pagal gaisro arba stichinės nelaimės pasibaigimo dienos būklę) – 

inventorizuojama turto dalis, likusi po gaisro, stichinės nelaimės, plėšimo, vagystės, 

sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo fakto arba vertybių gedimo nustatymo;  

6.4. įstaigos vadovas paveda tai atlikti dėl kitų priežasčių. 
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III SKYRIUS  

INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS IR INVENTORIZAVIMO APRAŠO – 

SUTIKRINIMO ŽINIARAŠČIO SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

 

 

7. Inventorizacijai atlikti Įstaigos vadovo įsakymu sudaroma inventorizacijos komisija. 

Įsakyme turi būti: 

7.1. nurodomi inventorizacijos komisijos narių, iš kurių vienas yra skiriamas komisijos 

pirmininku, vardai, pavardės, pareigų pavadinimai; 

7.2. nurodomas inventorizacijos atlikimo pradžios ir pabaigos datos; 

7.3. pavedama inventorizacijos faktą įforminti dokumentais; 

7.4. jeigu inventorizacija atliekama 6 punkte nurodytais atvejais, įsakyme nurodyta diena, 

pagal kurios būklę atliekama inventorizacija, turi sutapti su Tvarkos 6 punkte nurodytu 

atitinkamu atveju. 

8. Inventorizacijos komisijos sudarymo reikalavimai: 

8.1. komisija sudaroma iš reikiamos kompetencijos Įstaigos darbuotojų; 

8.2. komisiją turi sudaryti trys asmenys; 

8.3. materialiai atsakingi asmenys negali būti inventorizacijos komisijos nariai; 

9. Inventorizacijos metu sudaromi inventorizavimo aprašai- sutikrinimo žiniaraščiai.   

10. Inventorizavimo aprašo – sutikrinimo žiniaraščio privalomieji rekvizitai: 

10.1. Įstaigos pavadinimas; 

10.2. dokumento pavadinimas, jo sudarymo vieta; 

10.3. inventorizacijos atlikimo pradžios ir pabaigos datos; 

10.4. inventorizuojamo turto ir įsipareigojimų, inventorizuojamų objektų pavadinimai; 

10.5. inventorizuojamo turto matavimo rodikliai; 

10.6. inventorizuojamo turto kiekis, kaina, suma arba tik suma, arba tik kiekis (faktiškai 

ir pagal buhalterinės apskaitos duomenis); 

10.7. inventorizuojamų gautinų sumų ir įsipareigojimų skaičius ir suma; 

10.8. inventorizacijos komisijos narių, materialiai atsakingų asmenų vardai, pavardės, 

pareigų pavadinimai ir parašai; 

10.9. kiti papildomi rekvizitai: ilgalaikio materialiojo turto – inventoriaus numeris, turto 

įsigijimo data, kitos pastabos. 

 

IV SKYRIUS 

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJA 

 

11. Ilgalaikio turto inventorizavimo apraše nurodomas ilgalaikio turto inventoriaus 

numeris, kurį kiekvienam turto vienetui suteikia Įstaiga. Jis neturi būti keičiamas per visą 

to turto naudojimo laiką. Inventoriaus numerį galima pakeisti tik tais atvejais, kai turtas 

sunumeruojamas klaidingai. 

12. Inventorizacijos komisija, inventorizuodama ilgalaikį materialųjį turtą, apžiūri 

kiekvieną turto vienetą ir jo dalis, įvertina, ar yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs. 

13. Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra šie: 

13.1. išoriniai požymiai: sulūžimas, išorinis pažeidimas ir pan.; 

13.2. vidiniai požymiai: yra įrodymų, kad turtas ar jo dalis yra sugadinta;  

13.3. moralinis nusidėvėjimas: turto, kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas), 

tačiau jau netinkamas naudoti veikloje. 

14. Radusi į buhalterinę apskaitą neįtraukto turto, taip pat turto, kurį apibūdinančių 

duomenų nėra buhalterinėje apskaitoje, inventorizacijos komisija aprašo ir įtraukia į 

inventorizavimo aprašą trūkstamo turto duomenis ir techninius rodiklius. Rastas turtas 

įvertinamas rinkos kaina arba fiksuojamas faktas, kad rinkos kainos nustatyti negalima. 

15. Nematerialiojo turto likučiai inventorizuojami pagal atitinkamas buhalterines 

sąskaitas. 
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16. Inventorizuojant programinę įrangą, tikrinami faktiniai jos įsigijimo dokumentai ir 

turimos licencinės sutartys, nustatomas naudojamos programinės įrangos faktinis kiekis. 

17. Inventorizuojant finansinius įsipareigojimus, tikrinami dokumentai, kuriais 

pagrindžiamas finansinių įsipareigojimų padidėjimas ir (arba) sumažėjimas. 

 

IV SKYRIUS 

INVENTORIZACIJOS ĮFORMINIMAS 

 

 

18. Inventorizacijai įforminti Įstaiga sudaro inventorizavimo aprašus - sutikrinimo 

žiniaraščius, kurie aiškiai ir įskaitomai surašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. 

19. Jeigu materialiai atsakingi asmenys keičiasi, kai perduodamas ir priimamas turtas, 

inventorizavimo apraše turtą perduodantis asmuo pasirašo, kad jį perdavė, o priimantysis, 

– kad priėmė. 

20. Inventorizavimo apraše gali būti įrašomos inventorizacijos komisijos pastabos dėl 

turto tolesnio naudojimo. 

21. Inventorizuojant materialųjį turtą surašomi inventorizavimo aprašai – sutikrinimo 

žiniaraščiai, kurių kiekvieną pasirašo visi inventorizacijos komisijos nariai, už 

inventorizuojamą turtą atsakingi asmenys ir BĮ BĮBA apskaitos specialistas. 

22.  Pasirašyti inventorizavimo aprašai – sutikrinimo žiniaraščiai perduodami BĮ BĮBA 

per Dokumentų valdymo sistemą. Originalas su parašais lieka Įstaigos atsakingam 

asmeniui.  

23. Visas patikrintas ir suskaičiuotas turtas įrašomas į inventorizavimo aprašus – 

sutikrinimo žiniaraščius, kuriuose nurodomas jo įrašo eilės numeris, pavadinimas, rūšis, 

kiekis, kaina ir suma (skaitmenimis ir žodžiais). Kiekvieno inventorizavimo aprašo lapo 

pabaigoje skaitmenimis ir žodžiais turi būti įrašomas faktiškai rasto turto įrašų skaičius 

(skaitmenimis ir žodžiais).  

 

 

VIII SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ UŽ INVENTORIZACIJOS REZULTATŲ REGISTRAVIMĄ IR 

INVENTORIZACIJOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS 

 

24. Įstaigos vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir 

atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, inventorizavimo aprašuose -

sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą. 

25. BĮ BĮBA apskaitos specialistas Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka 

atsako už teisingų inventorizacijos rezultatų, turto pertekliaus ir neišieškotų trūkumų 

registravimą Įstaigos  buhalterinėje apskaitoje. 

26. Inventorizacijos komisijos nariai atsako už inventorizavimo aprašuose - sutikrinimo 

žiniaraščiuose įrašytų duomenų tikrumą. 

27. Inventorizacijos dokumentai (inventorizavimo aprašai - sutikrinimo žiniaraščiai, 

inventorizacijos komisijos ir Įstaigos vadovo sprendimai dėl inventorizacijos rezultatų 

registravimo buhalterinėje apskaitoje) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta 

tvarka. 

 

___________________________________ 


