VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL ATSISKAITYMO UŽ VALSTYBĖS PERDUOTOS SAVIVALDYBĖMS
VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS
FUNKCIJOS ATLIKIMĄ IR GAUTAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2012 m. sausio 31 d. Nr. V-4
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525) 7 straipsnio 13 punktu ir Lietuvos Respublikos
savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 69-1743; 2001, Nr.
94-3307; 2002, Nr. 68-2773, Nr. 123-5527; 2003, Nr. 117-5320; 2005, Nr. 150-5463; 2007, Nr.
132-5361; 2008, Nr. 149-6037; 2009, Nr. 147-6552; 2010, Nr. 145-7421), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455;
2004, Nr. 96-3531; 2005, Nr. 78-2840; 2008, Nr. 84-3360; 2009, Nr. 66-2620, Nr. 109-4594; 2010,
Nr. 52-2555), remdamasis Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo 6 straipsniu, Valstybinės kalbos
inspekcijos nuostatų 19 punktu, vykdydamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m.
sausio 18 d. įsakymą Nr. ĮV-42 „Dėl pavedimo Valstybinei kalbos inspekcijai“:
1. T v i r t i n u Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Tvarkos aprašo nuostatos galioja atsiskaitant už funkcijos atlikimą ir
gautų lėšų panaudojimą 2012 m. ir vėlesniais metais.
3. L a i k a u netekusiu galios Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 9
d. įsakymą Nr. T-8 „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti
skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos“.
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ATSISKAITYMO UŽ VALSTYBĖS PERDUOTOS SAVIVALDYBĖMS VALSTYBINĖS
KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS FUNKCIJOS ATLIKIMĄ
IR GAUTAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolės funkcijos (toliau – valstybės perduota funkcija) atlikimą ir gautas lėšas
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tvarką, pagal kurią savivaldybės atsiskaito Valstybinei
kalbos inspekcijai (toliau – Inspekcija) už šios funkcijos atlikimą.
2. Įgyvendinant valstybės perduotą funkciją kontroliuojama, kaip vykdomas Valstybinės
kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti teisės aktai,
reglamentuojantys valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą.
II. SAVIVALDYBIŲ ATSISKAITYMAS UŽ VALSTYBĖS PERDUOTOS
SAVIVALDYBĖMS FUNKCIJOS ATLIKIMĄ
3. Savivaldybių administracijos valstybės perduotos funkcijos atlikimo metines ataskaitas
Inspekcijai pateikia po ataskaitinių metų iki kiekvienų metų sausio 10 d., ketvirtines ataskaitas –
pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui iki kito mėnesio 8 dienos. Ataskaitos sudaromos pagal
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
4. Ataskaitas pasirašo savivaldybių administracijų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Už
valstybės perduotos funkcijos vykdymo rezultatus, teisingą duomenų pateikimą Inspekcijai,
tikslingą bei efektyvų lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir ataskaitų pateikimą laiku savivaldybių
administracijų vadovai atsako įstatymų nustatyta tvarka.
5. Ataskaitose pateikiami šie duomenys:
1 lentelėje – patikrintų įmonių, įstaigų ir organizacijų, reklamos ir viešųjų užrašų,
visuomenės informavimo priemonių, išnagrinėtų prašymų ir skundų, suteiktų konsultacijų skaičius,
duomenys apie informacinę ir šviečiamąją veiklą, kitus darbus, susijusius su šia funkcija;
2 lentelėje – pareigybių (etatų) valstybės perduotai funkcijai atlikti skaičius ir faktiškai
dirbusių darbuotojų skaičius, biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita;
3 lentelėje – valstybės perduotai funkcijai atlikti skirta dotacija ir duomenys apie jos
panaudojimą;
4 lentelėje – valstybės perduotai funkcijai atlikti sukauptos gautinos sumos.
6. Specialios tikslinės dotacijos sąnaudos valstybės perduotai funkcijai atlikti negali viršyti
pervestų asignavimų sumų.
7. Valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams pervedamos neatsižvelgiant į savivaldybių
faktinį poreikį.
8. Valstybės perduotos funkcijos skolų kiekvienų einamųjų metų pabaigoje negali būti.
9. Sukauptų gautinų sumų likutį kiekvienų metų pabaigoje turi sudaryti valstybės perduotą
funkciją vykdančio darbuotojo nepanaudotų atostoginių suma už kiekvienus darbo metus, taikant
darbuotojo vidutinį darbo užmokestį iš pervestos dotacijos.
10. Prireikus savivaldybių administracijų vadovai arba jų įgalioti asmenys Inspekcijai turi
teikti detalesnius ir išsamesnius duomenis ir paaiškinimus dėl ataskaitose pateiktų duomenų.
11. Nustačius, kad valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos naudojamos
neefektyviai ar ne pagal paskirtį, apie tai informuojamos kompetentingos valstybės institucijos.
12. Panaudotos ne pagal paskirtį ir/arba nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos
grąžinamos Valstybinei kalbos inspekcijai į Inspekcijos sąskaitą. Jos perskirstomos tarp
savivaldybių arba grąžinamos į valstybės biudžetą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Apie valstybės perduotos funkcijos vykdymą Inspekcija informuoja Lietuvos Respublikos
kultūros ministeriją.
_________________

