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1. ĮŽANGA
Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų
veiklos planu 1 ir Savivaldybės kontrolierės pavedimu 2 , atsižvelgdama į daugkartinius Savivaldybės
kontrolės komiteto narių nusiskundimus ir pastabas dėl Savivaldybės transporto naudojimo ne pagal
paskirtį , kad kai kurie valstybės tarnautojai ir biudžetinių įstaigų vadovai tarnybinius automobilius
naudoja ne tik tarnybos tikslams, bet ir asmeniniams poreikiams tenkinti, Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba atliko ribotos apimties transporto panaudojimo auditą , Panevėžio rajono savivaldybės
biudžetinėse įstaigose už 2011-2012 metus. Audito procedūros buvo atliktos 15 audito subjektų (
biudžetinių įstaigų), kuriose buvo analizuojami tik lengvųjų automobilių , naudojamų tarnybos reikmėms,
duomenys. Biudžetinėse įstaigose įsigyti ir naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai yra valstybės
ilgalaikis materialusis turtas, kuris turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis
visuomenės naudos, efektyvumo , racionalumo bei viešosios teisės principais. Biudžetinių įstaigų vadovai
turi užtikrinti, kad lėšos šiems automobiliams išlaikyti būtų naudojamos racionaliai : vadovai turi paskirti
darbuotojus, kurie kontroliuotų kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai , ar jie tinkamai
laikomi, saugomi ir naudojami tik įstaigų uždaviniams bei funkcijoms vykdyti.
Audito tikslas – nustatyti tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tik tarnybos reikmėms
pagrįstumą.
Vertinimo kriterijus - tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tik tarnybos reikmėms
kontrolės užtikrinimas.
Pagal parengtą klausimyną surinkome duomenis ir informaciją, kuri padėtų nustatyti ar tarnybinių
lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose tvarka užtikrina efektyvų turto ir biudžeto lėšų
naudojimą . Informacija buvo surinkta iš 15 biudžetinių įstaigų ( Velžio, Krekenavos, Ramygalos ir
Raguvos gimnazijose, Vadoklių, Paįstrio, Smilgių ir Naujamiesčio vidurinėse mokyklose, Žibartonių ir
Linkaučių pagrindinėse mokyklose, Dembavos progimnazijoje, Visuomenės sveikatos biure, Piniavos
darželyje – mokykloje, Gustonių socialinių paslaugų centre ir Savivaldybės administracijoje, įskaitant 12
seniūnijų ).Gauta informacija buvo analizuojama ir apibendrinama.
2. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis tarnybinio transporto naudojimą biudžetinėse įstaigose
yra tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės 3 ( toliau tekste – Taisyklės). Taisyklėse
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Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės 2011-11-07 įsakymas Nr.KV-9 “Dėl kontrolės ire audito tarnybos 2012m. veiklos
plano patvirtinimo”
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Savivaldybės kontrolierės 2012-07-10 pavedimas Nr.13 „Dėl transporto panaudojimo biudžetinėse įstaigose“
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LR Vyriausybės 2009-05-27 nutarimas Nr.543 „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse
įstaigose taisyklių patvirtinimo“.

savivaldybių taryboms rekomenduojama nustatyti iš savivaldybių biudžetų išlaikomoms biudžetinėms
įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti arba nuomoti dydžius ir automobilių
naudojimo taisykles taip pat kitų biudžetinių įstaigų vadovai privalo patvirtinti savo įstaigų tarnybinių ir
netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles ir kompensacijų už netarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo dydį.
Biudžetinėms įstaigoms draudžiama tarnybiniais lengvaisiais automobiliais naudotis ne tarnybos
reikmėms. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia naudotis ir
leisti naudotis kitiems asmenims bet kokia tarnybine nuosavybe kitokiai nei tarnybinei veiklai.4
Nustatant kuro suvartojimo normas, biudžetinėms įstaigoms rekomenduojama vadovautis
Automobilių kuro normų nustatymo metodika 5 .
Panevėžio rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių
lengvųjų automobilių naudojimo Taisykles 6 , kuriose reglamentuota tarnybinių lengvųjų automobilių
naudojimo, saugojimo, žymėjimo, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos , netarnybinių
automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarka , taip pat nurodoma darbuotojų atsakomybė. Taryba
įpareigojo Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir rekomendavo viešųjų įstaigų,
kurių steigėjas yra rajono savivaldybė, vadovams, patvirtinti savo vadovaujamų įstaigų tarnybinių ir
netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą
tarnybos reikmėms mokėjimo taisykles.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žinioje esančių tarnybinių lengvųjų automobilių ir
netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kontrolės taisyklės patvirtintos 7 , 8 įsakymais, taip pat
įsakymu 9 tarnybiniai lengvieji automobiliai yra priskirti naudotis tarnybos reikmėms Savivaldybės
administracijos darbuotojams.
3. AUDITO REZULTATAI IR PASTEBĖJIMAI
Pagal iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų gautą informaciją visose įstaigose tarnybinių ir
netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimas yra reglamentuotas. Yra paskirti atsakingi asmenys už
automobilių naudojimą ir asmenys, kurie sutikrina nuvažiuotus kilometrus, nurodytus kelionės lape, su
spidometrų rodmenimis. Tarnybinių lengvųjų automobilių kelionėms ir degalų sunaudojimui apskaityti
visose tikrintose įstaigose išduodami automobilių kelionės lapai.
Tačiau patikrinimo metu nustatėme, kad didžiojoje dalyje Įstaigų nebuvo nustatyta pakankamos
vidaus kontrolės procedūros arba jos buvo neveiksmingos, naudojant tarnybinius automobilius :
nekontroliuojama , ar kelionės lapai pildomi teisingai, kelionės lapuose nepakanka informacijos apie
maršrutus , vykusius asmenis, ne visais atvejais rašomi įsakymai dėk komandiruotės, dėl darbo
išeiginėmis ir švenčių dienomis, nevisiškai užtikrinama kiekvieno darbuotojo, naudojusio automobilį
atsakomybė . Nustatyta atvejų, kada kelionės lapų įrašai neatitinka tikros automobilių važiavimo ir
buvimo vietos. Pvz ; Panevėžio, Miežiškių , Velžio seniūnijų lengvasis tarnybinis transportas saugomas
ne tose vietovėse, iš kurių išvažiuoja pagal kelionės lapų įrašus, t.y automobiliai laikomi kitų seniūnijų
ribose - seniūnų gyvenamosiose vietovėse, o kelionės lapuose rodoma, kad išvažiuoja iš minėtų
seniūnijų, kurių aptarnavimui ir skirtas transportas. Toks kelionės lapų pildymas neparodo tikros ir
teisingos Savivaldybės turto , šiuo atveju lengvųjų automobilių panaudojimo, tikros ir teisingos padėties,
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be to prieštarauja Įstatymo nuostatoms dėl transporto panaudojimo tarnybos reikmėms. Nenumatytos
kontrolės procedūros dėl tarnybinių lengvųjų automobilių išvykimo už rajono ribų tikslingumo ir tikrumo.
Patikrinimo metu nustatėme atvejų, kai administracijos tarnybiniais lengvaisiais automobiliais buvo
vykstama į kitus Lietuvos miestus, o tas keliones pateisinančių dokumentų ( suderintų iškvietimo raštų,
įsakymų ar potvarkių) , audito metu Įstaigos nepateikė. Pastebėtina ir tai, kad , pagal patvirtintas Tvarkas ,
tarnybos reikmėms lengvasis transportas naudojamas Išeiginėmis bei švenčių dienomis, darbuotojui
parašius prašymą ir užregistravus šį prašymą, su vadovo leidimu, atitinkamame registracijos žurnale.
Sutikrinus žurnalo įrašus ir įrašus darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ar darbo grafike, nustatyta atvejų, kad
darbuotojai transportu naudojasi, tačiau jų darbo laikas darbo laiko apskaitos dokumentuose nefiksuotas.
Toks dokumentų nesuderinamumas neparodo, kad tarnybinis transportas naudojamas tarnybos reikmėms
o su darbuotojais atsiskaitoma darbo kodekso 10 nustatyta tvarka.
Pastebime, kad daugelyje Įstaigų nenustatomi ridos limitai, pagal kuriuos turi būti
apskaičiuojamas ir planinis lėšų poreikis degalams bei analizuojamas automobilių panaudojimo
tikslingumas , nevykdomas Taisyklių II sk.9 ir10 p.
Dalis tikrintų įstaigų naudoja tarnybos funkcijoms vykdyti ir netarnybinius lengvuosius
automobilius, tačiau ne visos yra nustatę kompensacijų už netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą
dydžius. Audito metu nustatėme, kad seniūnų pavaduotojams už netarnybinio lengvojo transportas
naudojamą nustatytos kompensacijos neatsižvelgiant į patvirtintuose pareigybių aprašymuose nurodytas
funkcijas, asmeninius darbo planus ( grafikus) , darbų kiekį, transporto priemonės technines
charakteristikas, kelių būklę ir kt.
4. IŠVADOS
1.Visose audituotose biudžetinėse įstaigose tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimas yra
reglamentuotas vidaus teisės aktais, tačiau jose nustatytos vidaus kontrolės procedūros yra nepakankamai
veiksmingos, kad užtikrintų efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą ir užkirstų kelią šių
automobilių panaudojimui ne pagal paskirtį, t.y. ne tarnybos reikmėms.
2. Tarnybinių lengvųjų automobilių kelionėms ir degalų apskaitai yra išduodami įvairių formų kelionės
lapai. Dažnai jie pildomi nesilaikant nustatytų skilčių ir neatsižvelgiant į faktišką automobilių ir
vairuotojų, bei kitų įstaigos darbuotojų, darbo laiką, todėl duomenys neatitinka tikrovės ir jais negalima
vadovautis, norint įvertinti ar tarnybiniai lengvieji automobiliai naudojami pagal jų naudojimą
reglamentuojančių dokumentų reikalavimus. Biudžetinėse įstaigose naudojami kelionės lapai galėtų būti
efektyvi tarnybinio transporto išlaidų, automobilių ridos ir kuro sunaudojimo kontrolės priemonė tik tuo
atveju, jei jie tinkamai užpildyti ir juose pažymėtas kiekvienas važiavimo maršrutas. Pildydami kelionės
lapus, labai dažnai, patys įstaigų vadovai nerodo sektino pavyzdžio.
3. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais besinaudojantiems darbuotojams už darbą išeiginėmis ar
švenčių dienomis atlyginama skirtingai : vienur apmokama Darbo kodekso nustatyta tvarka, kitur visai
neatlyginama o darbo laikas net nefiksuojamas darbo laiko apskaitos dokumentuose.
4. Kur įstaigų darbuotojams nemokama už dirbtą laiką išeiginėmis ir švenčių dienomis, tai kelionės
lapuose ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodomi tikrovės neatitinkantys duomenys.
5. Ridos limitai, daugelyje įstaigų nėra apskaičiuojami, o jei ir apskaičiuojami jie nėra sekami ir
analizuojami. Tarnybinio transporto ridos limitai yra nustatomi formaliai.
6. Savivaldybėje patvirtintos Tvarkos ir naudojamos vidaus kontrolės procedūros Tvarkų nustatytiems
reikalavimams vykdyti neparodo, kad tarnybiniai ir netarnybiniai lengvieji automobiliai pagrįstai
naudojami tik tarnybos reikmėms .
Savivaldybės kontrolierė

Regina Viškelienė

Savivaldybės administracijos direktorius

Vitalijus Žiurlys
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5. PRIEDAS
Ataskaitos dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų
transporto panaudojimo audito rezultatų

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
i.
Nr.
1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Rekomendacija
2
Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sustiprinti
vidaus
kontrolės
procedūras,
dėl
LR
Vyriausybės 2009-05-27 nutarimo Nr. 543 “ Dėl
pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių
naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių
patvirtinimo“ ir Administracijos direktoriaus
nustatytos tvarkos , patvirtintos 2010-02-24
įsakymu Nr. A-155 „ Dėl savivaldybės
administracijos tarnybinių ir netarnybinių
lengvųjų
automobilių
naudojimo
ir
kompensacijų už netarnybinio automobilio
naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo
taisyklių“ reikalavimų vykdymo:
Tarnybinius lengvuosius automobilius , bet
kuriuo paros metu , taip pat poilsio ir švenčių
dienomis gali naudoti darbuotojai tik tarnybos
reikmėms (nutarimo I str. 4 p.)
Peržiūrėti
Savivaldybės
dokumentus,
reglamentuojančius
tarnybinio
transporto
laikymą darbuotojų namuose ir naudojimą
šventinėmis ir poilsio dienomis. Numatyti
vidaus kontrolės procedūras, kad lengvasis
transportas būtų naudojimas pagal paskirtį,
tarnybinėms funkcijoms vykdyti.
Lėšų poreikį kurui nustatyti pagal patvirtintus
automobilių ridos limitus. Visose savivaldybės
biudžetinėse įstaigose patvirtinti optimalius
lengvųjų tarnybinių automobilių ridos limitus,
atsižvelgiant į darbuotojo atliekamas funkcijas,
atstumą nuo darbo vietos iki Panevėžio miesto ir
kontroliuoti jų panaudojimą.( nutarimo II str.
9,10 p)
Peržiūrėti kompensacijų už netarnybinio
lengvojo transporto naudojimą kompensacijų
dydžius, pagal nutarimo VI. str. 29 p.,
įvertinus darbuotojų pareigybių aprašymuose
nurodytas funkcijas, asmeninius darbo planus
( grafikus) , darbų kiekį, transporto priemonės
technines charakteristikas, kelių būklę ir kt.

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai
3

Rekomendacijos Už rekomendacijos
įgyvendinimo
vykdymą atsakingas
terminas (data)
darbuotojas
4
5

Pildyti kelionės lapus , kaip nustatyta Tvarkos
22 p., nurodant kiekvieną maršrutą, automobilių
1.4.
išvykimo ir grįžimo laiką, sustiprinti kelionės
lapų įrašų kontrolę.
Patvirtinti
papildomas
vidaus
kontrolės
procedūras, kurios pagrįstų lengvojo tarnybinio
1.5. transporto naudojimo tikslingumą ir užtikrintų
racionalų lėšų tarnybiniams lengviesiems
automobiliams išlaikyti naudojimą .
Imtis priemonių , kad darbuotojams, kurie
pagrįstai naudojosi tarnybiniu transportu
1.6. išeiginėmis ir šventinėmis dienomis , jų darbo
laikas būtų teisingai dokumentuotas ir už darbą
atlyginta Darbo kodekso nustatyta tvarka.
Plano sudarymo paaiškinimas:
1–2 lentelės stulpelius užpildo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, atlikę auditą;
3–5 lentel s stulpelius užpildo subjekto, kuriam pateikta rekomendacija, atsakingas atstovas ir pateikia Savivaldyb s kontrol s
ir audito tarnybai iki rezultat aptarimo.
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Vitalijus Žiurlys

