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Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2011 m. lapkričio 25 d. pavedimu Nr. PA-13 atliko 

patikrinimą pagal skundą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto 

seniūnijoje dėl tarnybinio transporto naudojimo asmeniniams reikalams. 

1. Joniškėlio miesto seniūnijos automobiliui VW Caddy (valstybinis numeris DRJ065) 

Administracijos direktoriaus įsakymu1 patvirtinta metinė rida 14,0 tūkst. km, tokia pat rida nustatyta  

Pasvalio miesto, Pasvalio apylinkių ir Pušaloto seniūnijoms. Administracijos direktoriaus įsakymu2 

Joniškėlio miesto seniūnijos automobiliui VW Caddy (valstybinis numeris DRJ065) nustatyta 

stovėjimo vieta – Narteikių k., Pasvalio rajonas. 

Automobilis 2011 m. sausio – lapkričio mėn. laikotarpiu pravažiavo 12,5 tūkst. km.  

Pagal kelionės lapus nustatyta, kad:  

 automobilis į Pasvalį vyksta nuo 8 iki 19 kartų per mėnesį. Tikrinamu laikotarpiu į Pasvalį 

vykta 129 kartus, į Vaškų seniūniją – 19, Saločių – 13, Krinčino, Pumpėnų – po 11, Daujėnų – 9, 

Namišių – 7 kartus; 

 nežymimas automobilio vykimas į stovėjimo vietą t.y. Narteikių kaimą. Seniūno 

pavaduotojos paaiškinime teigiama, kad seniūno atostogų laikotarpiu, automobilis VW Caddy buvo 

laikomas seniūnijos dirbtuvių kieme, adresu Vytauto g. 52, Joniškėlis, nesivadovauta 

administracijos direktoriaus įsakymu dėl saugojimo vietos nustatymo; 

 kelionės lapuose žymimas netikslus nuvažiuotas atstumas. Maršrutų atstumai nurodyti 

kilometrais užsibaigiančiais 0, t.y. 30, 40, 80 ir t.t., todėl kelia pagrįstų abejonių dėl formalaus 

kelionių lapų pildymo;  

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. DV-368 „Dėl 
savivaldybės administracijos automobiliams metinės ridos nustatymo“; 
2  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. DV-380 „Dėl  Pasvalio 
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. DV-281 papildymo“. 
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 rugsėjo 22 d. nepažymėtas vykimas į Biržus pagal seniūno 2011 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymą3; Be to atkreipiame dėmesį, kad ne visi Seniūno įsakymai registruoti dokumentų valdymo 

sistemoje4.  

 Seniūnijos automobilis VW T-4 (valstybinis numeris BCT863) 48 kartus vyko į Pasvalį 

tomis pačiomis dienomis kaip ir automobilis VW Caddy.  

 į automobilio VW Caddy kuro baką, kurio talpa 60 litrų, kuro įpilama daugiau nei telpa 

(pvz. kovo 10 d. kuro bake buvo 9,15 litrai ir užpilta 55,19 litrai; balandžio 1 d. kuro bake 21,58 

litrai ir užpilta 55,72 litrai balandžio 26 d. kuro bake 19,09 litrai ir užpilta 54 litrai; gegužės 10 d. 

kuro bake 21,85 litrai ir užpilta 54,39 litrai; gegužės 30 d. kuro bake 12,48 litrai ir užpilta 62,2 litrai; 

birželio 17 d. kuro bake 9,337 litrai ir užpilta 61,335 litrai), arba kuro pilama, kai pagal kelionės 

lapų duomenis, kuras bake seniai pasibaigęs (pvz.; kuras piltas sausio 21 d., o kuro bake  -5 litrai, 

kuras turėjo pasibaigti sausio 19 d.; kuras piltas rugpjūčio 22 d. kai kuro bake – 2,01 litrai, kuras 

turėjo pasibaigti rugpjūčio 19 d.; kuras piltas spalio 17 d. kai kuro bake - 15,49 litrai, kuras turėjo 

pasibaigti spalio 14 d.). 

2. Administracijos direktoriaus įsakymu5 Joniškėlio miesto seniūnijos automobiliui VW 

Caddy (valstybinis numeris DRJ065) nustatyta 6,93 litrų kuro norma vienam šimtui kilometrų 

žiemos ir vasaros sezonu. 

2011 m. gegužės mėn. automobilis pravažiavo 1480 km, pagal patvirtintą kuro normą turėjo 

sunaudoti 102,564 litrų kuro, tačiau faktiškai sunaudojo ir į įstaigos sąnaudas nurašyta 112,554 

litrų, t. y. 9,99 litrais daugiau. Žala, atsiradusi dėl per daug sunaudoto kuro, nebuvo apskaičiuota ir 

išieškota iš ją padariusių asmenų.   

3. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių6 2.1 punktu, 

tarnybine komandiruote laikomas valstybės tarnautojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės 

darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti tarnybinio pavedimo. Taisyklių 

5 punkto nuostatomis, siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas įstaigos vadovo įsakymu 

arba potvarkiu, o siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai įforminamas įstaigos 

vadovo arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas arba 

darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas. 

                                                
3 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūno 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. AK-28 
„Dėl leidimo išvykti“; 
4 Neregistruoti: 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. AK-4a „Dėl Audručio Lopetkos komandiravimo“; 2011 m. 
balandžio 26 d. įsakymas Nr. AK-5a „Dėl Audručio Lopetkos komandiravimo“; 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-
9 „Dėl leidimo pasinaudoti traktoriumi“; 2011 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl pastatų remontininko (7129 11) 
pareiginės instrukcijos pakeitimo patvirtinimo“;  2011 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl lėšų paskyrimo“; 
5 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. DV-323 „ Dėl 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 164 „Dėl savivaldybės administracijos 
automobiliams sunaudojamo kuro normų nustatymo“ papildymo“; 
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų 
apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555; 2009, Nr. 116-4939). 
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Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo7 3 straipsnio 6 punkto 

nuostatomis, asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo nesinaudoti ir neleisti naudotis 

jokia  savivaldybių  nuosavybe  kitokia  tvarka  ir  mastu,  negu  nustato įstatymai ar kiti teisės 

aktai. 

2011 m. birželio 23 d. seniūnijos automobilis vyko į Telšius, pravažiavo 350 km, sunaudojo 

24,255 litrus kuro, nesant administracijos direktoriaus įsakymo dėl komandiravimo ar leidimo 

išvykti iš nuolatinės darbo vietos. Seniūnas, naudodamasis tarnybiniu automobiliu ne tarnybos 

pareigų atlikimui, pažeidė teisės aktais nustatytas naudojimosi tarnybiniais automobiliais tvarką.  

Išvada:  

Atlikus patikrinimą iš dokumentų nenustatyti konkretūs atvejai, kad Seniūnas tarnybinį 

transportą naudojo asmeniniams tikslams, tačiau seniūnijos transportas naudojamas 

neskaidriai ir neefektyviai, kelionės lapai pildomi formaliai, automobilis saugomas ne 

direktoriaus įsakymu nustatytoje vietoje.  

Savivaldybės administracijos direktoriui siūlome: 

 Įvertinti, ar Seniūnijai pagrįstai nustatyta metinė rida; 

 Apskaičiuoti ir išieškoti žalą iš ją padariusių asmenų; 

 Spręsti klausimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo už nustatytus pažeidimus. 

  

 

Savivaldybės kontrolierė     Rima Juodokienė 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė   Ilma Paliukėnaitė 

 

Susipažinau: 

Pasvalio rajono savivaldybės  
administracijos direktorius     Rimantas Užuotas 
 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  
Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas    Steponas Rimkus 
 

 

 

Patikrinimo pažymos kopijos pateiktos: Pasvalio rajono savivaldybės Merui, Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. 

                                                
7 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas Nr. 
VIII-371 (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431; 2008, Nr. 81-3177); 


