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 Atsižvelgiant į 2012 m. vasario 3 d. Pasvalio rajono kontrolės ir audito tarnyboje gautą  2012 

m. vasario 2 d. fizinio asmens skundą, Savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. vasario 6  d. pavedimu Nr. 

PA – 2 pavesta atlikti patikrinimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administra-

cija), juridinio asmens kodas - 188753657, adresas – Vytauto Didžiojo a.1, Pasvalys. Patikrinimo tiks-

las – įvertinti 2011 metais Savivaldybei skirtos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) civilinės saugos organizavimo ir mobilizacijos 

administravimo funkcijoms panaudojimo pagrįstumą; patikrinti papildomo darbo krūvio  ir priemokos 

pareiškėjui nustatymo pagrįstumą.  

 Patikrinimas atliktas žinant Administracijos direktoriui Rimantui Užuotui. 

Patikrinimas pradėtas 2012-02-06, baigtas 2012-02-17. 

 

Civilinės saugos organizavimo ir mobilizacijos administravimo funkcijų įgyvendinimas 

Savivaldybėje ir valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos panaudojimas 

 

Vietos savivaldos įstatymo1 7 straipsnyje nustatytytos valstybinės funkcijos, kurias privalo įgy-

vendinti savivaldybės. Šių funkcijų įgyvendinimui iš Valstybės biudžeto  kasmet yra skiriamos specia-

lios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti. Dotacijos gali būti naudojamos tik toms funkcijoms įgyvendinti, kurioms jos skir-

tos. 

                                                
1 Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 145-7429. 



  

 

2 
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo2 14 straipsnis numato Savivaldybės administ-

racijos direktoriaus kompetenciją civilinės saugos srityje. Jam Įstatymu priskirtos  23 funkcijos ir nu-

matyta atsakomybė už tinkamą civilinės saugos uždavinių įgyvendinimą Savivaldybėje. 

Savivaldybių kompetencija mobilizacijos srityje apibrėžta Lietuvos Respublikos mobilizacijos 

ir priimančiosios šalies paramos įstatymu3.  Už šiuo įstatymu numatytų funkcijų vykdymą ir iškeltų 

uždavinių įgyvendinimą Savivaldybėje atsakinga vykdomoji institucija – savivaldybės administracijos 

direktorius. 

 Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams Valstybinėms (vals-

tybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti apskaičiuojamos pagal nustatytas šioms funkci-

joms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikas4. 

Civilinės saugos organizavimo ir mobilizacijos administravimo funkcijoms įgyvendinti Savi-

valdybėje administracijos direktorius patvirtino vieną pareigybę (vieną etatą) ir Bendrojo skyriaus vy-

riausiojo specialisto (civilinės saugos) pareigybės aprašymą5. 

Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinės saugos) pareigas ėjęs valstybės tarnautojas 

2011 m. sausio 31 d. buvo atleistas6 pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo7  44 

straipsnio 1 dalies 6 punktą.  

Administracijos direktorius įsakymu8 nuo 2011 m. vasario 10 d. Bendrojo skyriaus vyriausiojo 

specialisto (civilinės saugos) darbo funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme, pavedė atlikti Bendrojo 

skyriaus vyriausiajam specialistui (darbuotojų saugos ir sveikatos) ir nustatė 30 procentų pareiginės 

algos priemoką iki kol konkurso būdu bus išrinktas Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (civili-

nės saugos). Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinės saugos) pareigybės aprašyme numaty-

ta 30 funkcijų. Kurias konkrečias darbo funkcijas pavedama atlikti, įsakyme nenurodyta. Darbo laiko 

trukmė ir kitos darbo sąlygos, susijusios su padidėjusiu darbo krūviu,  įsakyme neaptartos. Su įsakymu 

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojų saugos ir sveikatos) supažindintas pasirašyti-

nai. 

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojų saugos ir sveikatos) papildomai paves-

tas Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinės saugos) darbo funkcijas vykdė  savo pagrindi-

nio darbo metu. 2011 m. vasario mėn. - 2012 m. sausio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščių duome-

nimis, jis dirbo 40 valandų darbo savaitę.  

                                                
2 Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207. 
3 Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464. 
4 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-322 (Žin., 2010, Nr.52-2586) ir 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1V-218 (Žin., 2006, Nr. 68-2517;  2007, 
Nr.66-2584; Nr.130-5268; 2008, Nr.78-3085; 2010, Nr.51-2529).  
5 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d.įsakymas Nr. DV-693; 
6 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. DK -20; 
7 Žin., 1999, Nr. 66-2130; Nr. 105; 2002, Nr.45-1708; 
8 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. DK -36. 
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Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojų saugos ir sveikatos) nuo 2012 m. vasa-

rio 6 d. raštu atsisakė vykdyti jam papildomai pavestas Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (civi-

linės saugos) darbo funkcijas.  

2011 metais Savivaldybei civilinės saugos organizavimui skirta  34,2 tūkst. Lt, iš jų 25,1 tūkst. 

Lt darbo užmokesčiui; mobilizacijos administravimui - 12,4 tūkst. Lt, iš jų 8,4 tūkst. Lt. darbo užmo-

kesčiui.  Visi skirti asignavimai panaudoti. 

 
1 lentelė. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos civilinės saugos organizavimui 

ir mobilizacijos administravimui panaudojimas 2011 metais 
            Lt 

Išlaidų straipsnis Civilinės saugos organizavimui  Mobilizacijos administravimui  
Darbo užmokestis 25100 8400 
VSD įmokos  7800 2600 
Ryšių išlaidos 300 200 
Transporto išlaikymas 200 200 
Kitos prekės 100 300 
Komunalinės paslaugos 500 500 
Kitos paslaugos 200 200 
Iš viso: 34200 12400 

 
 
2 lentelė. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos civilinės saugos organizavimui 

ir mobilizacijos administravimui panaudojimas darbo užmokesčiui ir VSD įmokoms 2011 metais 
            Lt 

Civilinės saugos organizavimas  Mobilizacijos administravimas Valstybės tarnautojo parei-
gos 

Priskaičiuota 
darbo užmokes-
čio   

Priskaičiuota 
VSD įmokų  

Priskaičiuota dar-
bo užmokesčio   

Priskaičiuota VSD 
įmokų  

Bendrojo skyriaus vyriausia-
sis specialistas (civilinei sau-
gai) 

4011 1245 1337 414 

Bendrojo skyriaus vyriausia-
sis specialistas (darbuotojų 
saugos ir sveikatos) 

5818 1805 1680 521 

Savivaldybės administracijos 
direktorius 

15271 4750 5383 1665 

Iš viso 25100 7800 8400 2600 

 
 
 

Išvados 
 
 
1. Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato teisę valstybės tarnauto-

jui pavesti pareigybės aprašyme nenustatytas funkcijas. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui 

turi būti suformuluotos raštu. Už papildomų užduočių atlikimą mokamos priemokos. Priemokos ne-

gali būti mokamos ilgiau kaip vienerius metus nuo jų paskyrimo. 

Administracijos direktorius Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui (darbuotojų saugos ir 

sveikatos) pavesdamas atlikti Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinės saugos) pareigas ir 
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nustatydamas 30 procentų pareiginės algos priemoką, nesuformulavo konkrečių užduočių (darbo funk-

cijų), kurias paveda atlikti, neaptarė darbo laiko trukmės ir kitų darbo sąlygų, susijusių su padidėjusiu 

Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojų saugos ir sveikatos) darbo krūviu. 

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojų saugos ir sveikatos) papildomai paves-

tas Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinės saugos) darbo funkcijas vykdė  savo pagrindi-

nio darbo metu. 

2.  Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms 

(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti yra tikslinės paskirties lėšos ir gali būti nau-

dojamos tik toms funkcijoms atlikti.  

 Savivaldybės administracijos direktoriui Civilinės saugos ir Mobilizacijos ir priimančiosios 

šalies paramos įstatymais priskirtos funkcijos civilinės saugos ir mobilizacijos srityse, jis tiesiogiai at-

sakingas už tinkamą civilinės saugos ir mobilizacijos organizavimą Savivaldybėje. Už Įstatymais ad-

ministracijos direktoriui priskirtų funkcijų ir uždavinių civilinės saugos ir mobilizacijos srityse vyk-

dymą 2011 metais buvo apmokėta iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos civilinės sau-

gos organizavimui ir mobilizacijos administravimui.  

 
Savivaldybės kontrolierė                                                                                                 Rima Juodokienė 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                       Rimantas Užuotas 
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