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Patikrinimo tikslas ir apimtis

Klaipedos miesto savivaldybes kontroliuojamq bendroviq transporto priemoniq (lengvqjq
automobiliq) panaudojimo patikrinimas atliktas, vykdant Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
2018 m. veiklos plan4l, pagal Savivaldybes kontrolieriaus 2018-03-i5 pavedim4Nr. KATI5-(4.3)-3.

Patikrinimo subjektas - Klaipedos miesto savivaldybes 8 kontroliuojamos bendrovds (toliau -
Bendroves), kuriose savivaldybei nuosavybes teise priklauso daugiau kaip 50 proc" akcijq: UAB
,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" (89,83 %); UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" (100%);
UAB ,,Gatviq apSvietimas" (100%), UAB,,Vildmina" (100%), UAB ,,Naujasis turgus" (100%), UAB
,,Senasis turgus" (100%); AB ,,Klaip6dos energija" (75,45 o ), AB ,,Klaipedos vanduo" (86,82 %).

Patikrinimo tikslas - atlikti Klaipedos miesto savivaldybes kontroliuojamq Bendroviq transporto
priemoniq (lengvqj q automobiliq) panaudoj imo vertinim4.

Patikrinimo laikotarpis - 2017 metai"

Patikrinimo metu buvo vertinami Bendroviq pateikti dokumentai: susipaZinta su Bendroviq
vidaus teises aktais, patvirtintomis tvarkomis ir taisyklemis, reglamentuojandiais tarnybiniq
automobiliq naudojim4, tikrinti ir analizuoti pirminiai ir suvestiniai buhalterines apskaitos
dokumentai, pagrindliantys tarnybiniq lengvqjq automobiliq panaudojim4 Bendroviq veiklai
vykdyti bei jq eksploatacijos s4naudas.

Patikrinimo metu irodymai rinkti vadovaujantis nuostata, kad subjektas pateike iSsami4 ir
objektyvi4 informacij4, o pateiktq dokumentq kopijos atitinka jq originalus.

Bendroves, kuriq akcijos, suteikiandios daugiau kaip l12 balsq visuotiniame akcininkq
susirinkime, nuosavybes teise priklauso savivaldybei, ir kuriose savivaldybe gali paskirti daugiau kaip
pusg administracijos, valdymo arba prieZilros tarnybos nariq, priskiriamos savivaldybes
kontroliuojamoms imonems. Savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq bendroviq akcijq suteikiamas
turtines ir neturtines teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir savivaldybes institucijq teises aktai.

Kontrolinis akcijq paketas sudaro galimybg Savivaldybei kontroliuoti, tikrinti ir viesinti
Bendroviq veikl4. Savivaldybes tarybos sprendimu2, Savivaldybes administracijos direktoriui pavesta

igyvendinti savivaldybes juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal lstatymus priskirtas turtines ir
neturtines teises uZdarosiose akcinese bendrovdse ir vykdyti pareigas. Kai savivaldybei priklauso visos

bendroves akcijos, vadovaujantis Akciniq bendroviq istatymu, Savivaldybes administraci.jos

direktoriaus raStu iforminti isakymai prilygsta visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimamsr.

Patikrinimo laikotarpiu Savivaldybes administracijos direktoriaus pareigose dirbo Saulius
Budinas.

PATIKRINIMO REZULTATAI

1. Transportopriemoniq (lengvqjqautomobiliq)eksploatavimos4naudos

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015-09-13 nutarimo Nr. 993 ,,Del tarnybiniq
lengvqjq automobiliq isigijimo, nuomos ir naudojimo valstybes imonese ir vie5osiose istaigose"

I Savivaldybes kontrolieriaus 2017-11-08 isakymas Nr. KATl-(l.l)- 16.
2 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2012-05-24 sprendimas Nr. T2-153 ,,Del pavedimo Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos direktoriui !gyvendinti turtines ir neturtines teises".
3 Savivaldybes administracijos direktoriaus 2007-08-02 isakymas Nr. ADI-1767 ,,Del atstovavimo savivaldybei akcinese
bendrovese ir uZdarosiose akcinese bendrovese taisykliq patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais).
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nuostatas, Savivaldybems rekomenduota nustatyti savivaldybes imoniq, vieSqjq istaigq, kuriq
dalininkas (ar savininkas) yra savivaldybes institucija, vadovaujandiqiq darbuotojq, turindiq teisg
naudotis tamybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybiq s4ra54 ir tamybiniq lengvqjq automobiliq
isigijimo. nuomos ir naudojimo savivaldybes imonese, vieSosiose istaigose, taisykles"

Savivaldybes kontroliuojamq Bendroviq, kuriose savivaldybei nuosavybes teise priklauso
daugiau kaip 50 proc. akcijq, tarnybiniq lengvqjq automobiliq isigijimo, nuomos ir naudojimo tvarka
Lietuvos Respublikos teises aktais nereglamentuota ir nenustatlta.

Tadiau paLymetina. kad dalis savivaldybiq (Siauliq, Alytaus, Marijampoles miestq, Joniskio,
Akmenes rajonq) tarybos sprendimais yra patvirtinusios kontroliuojamq bendroviq, kuriose
savivaldybei nuosavybes teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcrjq, tarnybiniq lengvqjq
automobiliq isigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles. Klaipedos miesto savivaldybe taisykliq,
kuriose bltq reglamentuota kontroliuojamq bendroviq tarnybiniq lengvqjq automobiliq lsigijimo,
nuomos ir naudojimo tvarka, nera patvirtinusi.

Pagal Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 
4 nuostatas, vienasmenis bendroves

valdymo organas yra Bendrovds vadovas. Bendroves vadovas atsako uL bendroves veiklos
organizavim4, savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, bendroves istatais, organizuoja
kasdiening bendroves veikl4, veikia bendroves vardu ir turi teisg vienvaldiSkai sudaryti sandorius.

Klaipedos miesto savivaldybes kontroliuojamos Bendrovds, naudodamos tamybinius
automobilius, vadovaujasi Bendroviq vadovq isakymais patvirtintais vidaus teises aktais, tvarkomis ir
taisyklemis, re glamentuoj andiais tamybiniq automobiliq naudoj imE.

Bendroviq 2017 metais turetq transporto priemoniq: tarnybiniq lengvqjq automobiliq ir
netamybiniq lengvqjq automobiliq, naudojamq tarnybos reikmems, skaidius, metine rida (km).
sunaudotq degalq kiekis bei metines eksploatavimo s4naudos (kuro, remonto, techninds prie2rlros.
aptamavimo, draudimo, nuomos mokesdio) pateikti I lenteleje.

I lentele Transporto priemoniq (lengvqjq automobiliq) naudojimas 2017 m.
Eil
Nr.

Rodiklis AB
,,Klaipddos
energija"

AB
,,Klaipddos

vanduo"

UAB
,,KRATC'

UAB
,,Vildmina"

UAB
,Naujasis
turgus"

UAB
,,Senasis
turgus"

UAB
,,Klaipedos
autobusq
narkas"

UAB
,,Gatviq
apSvieti-
mast'

1 Tarnybiniq
lengvqiq
automobiliq
skaidius

t9 8l 9 I I I 3 2

1.2 Tarnybiniq
lengvqlq
automobiliq metine
rida km

223430 t076tt2 200929 9879 1468s nepateikta 58798 35280

1.3 Tamybiniq
lengvqjq
automobiliq
sunaudotq degalq
kiekis. I

223s2 t04377 t9t68 978 1234 t872 5248 3935

1.4 Vidutine I
tarnybinio lengvojo
automobilio metine
rida" km

117s9 I 3285 2232s 9879 14685 nepateikta 19s99 17640

1.5 Vidutinis I
tarnybinio lengvojo
automobilio
sunaudotq degalq
kiekis, I

1176 1289 2r29 978 1234 1872 t'7 49 1967

a Lietuvos Respublikos 2000-07-13 Akciniq bendroviq istatymo Nr. VIII-1835 (su velesniais pakeitimais) 37 straipsnio
1 dalis.
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) Tarnybiniq

lengvUitt
automobiliq
eksploatavimo
s4naudos i5
Eur. i5 iu:

vlso

34558 113623 57673 1436 2391 7262 6433 3938

2.1 Kuro s4naudos 20103 853 82 17 tt5 909 I 107 I s99 4288 2649
2.2 Remonto, technines

prieZiiiros,
aptarnavimo,
veiklos nuomos
sanaudos

9186 25772 35895 149 1194 5243 2025 I 171

2.3 Draudimo s4naudos 5269 2469 4663 378 90 420 120 il8
2.4 Vidutin0s I

tamybinio lengvojo
automobilio
metines
eksploatavimo
sqnaudos, Eur

1819 1403 6408 1436 2391 7262 2144 1969

3. Netarnybiniq
lengvqiq
automobiliq,
naudojamq
tamybos reikm€ms,
skaidius

24 I I

3.1 Netamybiniq
lengvqlq
automobiliq,
naudojamq
tamybos reikmems,
metine rida, km

4800 15340

3.2 Netarnybiniq
lengvqjq
automobiliq,
naudojamq
tarnybos reikmems,
sunaudotq degalq
kiekis, I

775

3.3 Vidutine I
netamybinio
automobilio,
naudojamo
tarnybos reikm€ms
metind rida km

4800 I s340

3.4 Vidutinis I
netamybinio
automobilio,
naudojamo
tarnybos reikmdms
sunaudotq degalq
kiekis. I

775

4. Netamybiniq
lengvqiq
automobiliq,
naudojamq
tamybos reikmems,
eksploatavimo
s4naudos i5 viso
Eur, i5 iu:

54604 s76 862

4.1 Nuomos mokestis 54604
4.2 Kuro s4naudos s76 697
4.3 Kitos s4naudos l6s
4.4 Vidutin€s I

netarnybinio
automobilio,
naudojamo
tarnybos reikmes,
metin€s

2275 576 862



Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroviq duomenis

Patikrinimo metu, pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad astuonios Klaipedos m.
savivaldybes kontroliuojamos Bendroves 2077 metais turejo 117 tamybiniq lengvqjq automobiliq,
kuriq 2017 m. metines eksploatavimo s4naudos sudare is viso 2273141ur.

Trtjq bendrovirl darbuotojai naudojo tarnybos reikmems 26 netarnybinius lengvuosius
automobilius (AB ,,Klaipedos vanduo" -24 automobilius, UAB ,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo
centras" ir UAB ,,Naujasis turgus" - po I automobili). Netamybiniq lengvqjq automobiliq,
naudojamq tamybos reikm€ms, 2017 m. metines eksploatavimo s4naudos iS viso buvo 56042 Eur.
Bendroviq vidutines 1 netarnybinio lengvojo automobilio, naudojamo tamybos reikmem s, 2017 m.
metines eksploatavimo sqnaudos: AB ,,Kiaipedos vanduo" - 2275 Eur, UAB ,,Klaipedos regiono
atliekq tvarkymo centras" - 576 Eur, UAB ,,Naujasis turgus'o - 862 Eur (Zilreti I lentelg).

Patikrinimo metu nustatyta, kad 2Ol7 m. didZiausios vidutines 1 tarnybinio lengro.jtr
automobilio metines eksploatavimo s4naudos buvo UAB ,,Senasis turgus" - 7262 Eur, tai yra, net 5
kartus didesnes, palyginus su maZiausiomis vidutinemis 1 tarnybinio lengvojo automobilio metinemis
eksploatavimo sqnaudomis AB ,,Klaipedos vanduo" - 1403 Eur. Kitq Bendroviq vidutines 1

tamybinio lengvojo automobilio metines eksploatavimo s4naudos: UAB ,,Klaipedos regiono atliekq
tvarkymo centras" - 6408 Eur; UAB ,,Naujasis turgus" - 2391 Eur; UAB ,,Klaipedos autobusq
parkas" -2144 Eur; UAB ,,Gatviq ap5vietimas - 1969 Eur; AB ,,Klaipedos energija,. - l819 Eur;
UAB,,Vildmina" - 1436 Eur;

2017 m. didZiausia vidutine 1 tarnybinio lengvojo automobilio metine rida buvo UAB
,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" -22325 km, maZiausia UAB,,Vildmina,. - 9g79 km.
Kitq Bendroviq vidutine 1 tamybinio lengvojo automobilio metine rida: UAB ,,Klaipedos autobusq
parkas" - 19599 km; UAB ,,Gatviq ap5vietimas - 17640 km; UAB ,,Naujasis turgus" - 14685 km;
AB ,,Klaipedos vanduo" - 13285 km; AB ,,Klaipedos energija" - ll75g km. UAB ,,Senasis turgus,.

duomenq apie tamybinio lengvojo automobilio meting rid4 patikrinimo metu nepateike (Zi[reti 1 pav.)

I pav, viarlini;_]
2s000

20000

1s000

10000

19599

L7640

969

'.2325

I1262

..:=

14685

L
UAB Senasis UAB KRATC UAB Naujasis

turgus turgus

r Vidutind 1 automobilio metind rida

LL
t1759

1,,
AB KlaipEdos

energ'rja

744

I I
UAB UAB Gatviq

Klaipedos ap5vietimas
autobusq

parkas

UAB Vildmina AB Klaipedos

vanduo

re Vidutines 1 automobilio metines iSlaikymo sqnaudos

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroviq duomenis
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2. Ne visais atvejais transporto priemon6s (lengvieji automobiliai) naudojamos
Bendroviq veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti

Patikrinimo metu buvo susipaZinta su Klaipedos miesto savivaldybes kontroliuojamq Bendroviq
vidaus teises aktais, patvirtintomis tvarkomis ir taisyklemis, reglamentuojandiais tarnybiniq
automobiliq naudojim4. Siekiant nustatl'ti, ar Bendroves tarnybinius lengvuosius automobilius naudojo
tik Bendroviq veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti, buvo iSnagrineti ir
ivertinti Bendroviq pateikti dokumentai,pagrindLiantys tarnybiniq lengvqjq automobiliq panaudojim4.

1. UAB ,,Gatviq ap5vietimas"

Bendrove 2017 m. savo veikloje naudojo 2 nuosavybes teise priklausandius tamybinius
lengvuosius automobilius. Bendroves generalinio direktoriaus isakymais5 patvirtinti vidaus teises
aktai: tarnybiniq automobiliq naudojimo taisykles, kuriose nustatyta: tamybiniq automobiliq
naudojimo, keliones lapq pildymo tvarka; automobiliq saugojimas, technine prieZilra ir remontas;
kuro normq nustatymas; tarnybiniq automobiliq naudojimo kontrole bei paskirtas atsakingas asmuo;
taip pat nustatyta netarnybiniq automobiliq naudojimo darbo reikmems tvarka; tarnybiniq
automobiliq, paskirtq darbuotojams naudoti, s4raSas; tarnybiniq automobiliq saugojimo vietq s4ra3as;

tarnybiniq automobiliq kuro sunaudojimo nofinos.
Bendroves tarnybiniq automobiliq naudojimo taisyklese numatyta, kad tarnybiniai automobiliai

turi buti naudojami tik darbo uZduotims vykdyti. Ne darbo valandomis, poilsio ir Svendiq dienomis
tamybiniais automobiliais leidZiama naudotis tik gavus Bendroves generalinio direktoriaus ar jo
igalioto asmens leidim4. Darbuotojai, vykdant darbo uZduotis, gali naudotis bet kuriuo transportu,
priklausandiu bendrovei. Naudojant tarnybinius automobilius, pildomas nustatytos formos tarnybinio
automobilio keliones lapas. Vadovaujantis taisyklemis, keliones lap4 iSduoda, grqZintq patikrina ir
pasira5o vadovo isakymu paskirtas atsakingas asmuo, kuris vykdo keliones lapq tvarkym4, apskait4
ir kontrolg. I5duot4 keliones lap4 pildo darbuotojas, kuriam paskirtas tarnybinis automobilis. Keliones
lape turi bUti nurodya: data, mar5rutas, nuvaZiuotas atstumas, kuro sunaudojimas pagal patvirtintas
norrnas, faktinis kuro sunaudojimas, kuro ekonomija/pereikvojimas, kuro likutis. Keliones lap4

pasira5o darbuotojas, kuriam patiketas tamybinis automobilis, arba kitas darbuotojas, pasinaudojgs

tarnybiniu automobiliu, atliekant darbo uZduotis ar kitus pavedimus.

I5vada. SusipaZinus su Bendroves vidaus teises aktais bei i5analizavus tarnybiniq lengvqjq
automobiliq panaudojim4 pagrindZiandius dokumentus (automobiliq kelionds lapus, automobiliq
eksploatavimo sqnaudas pagrindZiandius dokumentus) nustatyta, kad UAB ,,Gatviq ap5vietimas"
tamybinius lengvuosius automobilius 2017 m. naudojo Bendroves veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti
ar ekonominei naudai gauti, laikantis Bendroves vidaus teises aktq, reglamentuojandiq tarnybiniq
automobiliq naudojim4" nuostatq.

5UAB,,Gatviq apSvietimas" generalinio direktoriaus isakymai: 2017-02-01Nr.9;2017-03-01 Nr. 19; 2017-07-31Nr.
lS-17124;2017-09-19 Nr. fS-17/41;Nr. fS-17/43; Nr. fS-17/44;2017-rl-28 Nr. IS-17/89.



2. UAB ,,Vildmina"

Bendrove 2017 m" savo veikloje naudojo I nuosavybes teise priklausanti tarnybini lengvqji
automobili. Bendroves direktoriaus isakymais 

6 patvirtinti vidaus teises aktai automobiliq
naudojimo tamybos reikmems, kuro normos nustatymo, kelionds lapq pildymo tvarkos apra5as,
kuriame nustatlta: tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimas ir naudojimo kontrole, lengvqjq
automobiliq saugojimas, ridos ir degalq apskaita, nustaty.ta darbuotojq atsakomybd, kuro sunaudojimo
norrnos; ridos limitai.

Bendroves automobiliq naudojimo taisyklese numatyta, kad leng.r,uosius automobilius bet kuriuo
paros metu, taip pat poilsio ir Svendiq dienomis gali naudoti darbuotojai tik tarnybos reikmems.
Bendroves vadovas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami lengvieji automobiliai (ar tvarkingi
spidometrai, ar degalq sunaudojimas atitinka nustatyt4sias normas, o automobiliq rida nustatytqji
limit4 ir pan.). Naudojant tamybini automobili, pildomas nustatytos formos tarnybinio automobilio
keliones lapas, kuriame turi bUti nurodyta: data, mar5rutas, nuvaZiuotas atstumas, kuro sunaudojimas
pagal patvirtintas nornas, faktinis kuro sunaudojimas, kuro ekonomija/pereikvojimas, kuro likutis.
Keliones lap4 pasira5o darbuotoj as, pasinaudoj gs tamybiniu automobiliu.

I5vada. SusipaZinus su Bendroves vidaus teises aktais bei i5analizavus tarnybinio lengvojo
automobilio panaudojim4 pagrindZiandius dokumentus (automobilio keliones lapus, automobilio
eksploatavimo s4naudas pagrindZiandius dokumentus) nustatyta, kad UAB ,,Vildmina., tarnybin!
lengv4ji automobili 2017 m. naudojo Bendroves veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar ekonominei
naudai gauti, vadovaujantis Bendroves vidaus teises aktq, reglamentuojandiq tarnybiniq automobilirl
naudojim4, reikalavimais.

3. UAB ,,Klaipedos autobusq parkas"

Bendrovd 2017 m. savo veikloje naudojo 3 nuosavybes teise priklausandius tamybinius
lengvuosius automobilius, kuriems generalinio direktoriaus 2015-12-30 isakymu buvo nustatltos
kuro sunaudojimo nornos. Patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrove vidaus teises aktq,
reglamentuojandiq tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo tvark4, patikrinimo laikotarpiu
patvirtinusi nebuvo. Bendroves generalinio direktoriaus isakymu 

7 netamybiniq automobiliq
naudojimo tarnybos reikmems ir tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo tvarka buvo patvirtinta
tik 2017 m. gruodLio 27 d. Minetoje tvarkoje reglamentuotas tarnybiniq lengrqjq automobiliq
priskyrimas ir naudojimas; saugojimas; technine apLiirair degalq apskaita; darbuotojq atsakomybe;
patvirtinta lengvojo automobilio keliones lapo forma, paskirti uZ tamybiniq automobiliq naudojim4
ir technines bukles kontrolg atsakingi asmenys, taip pat nustatyta netarnybiniq automobiliq naudojimo
tarnybos reikmems tvarka.

Pagal Bendroves pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2017 m. naudojant tarnybinius
automobilius, buvo pildomi automobiliq keliones lapai, kuriuose nurodyta: data. mar5rutas.
nuvaZiuotas atstumas, kuro likutis (dienos pradliai ir pabaigai); vairuotojo v., pavard6. paraSas.

Patikrinimo metu, iSanalizavus 2017 m. tarnybiniq lengvqiq automobiliq keliones lapus.
nustatyta 10 atvejq, kai keliones lapai buvo pildomi netiksliai, nenurodant faktiSkai automobili
vairavusio asmens - tos padios dienos 2 skirtingq tamybiniq automobiliq keliones lapuose nurodya,

6 UAB,,Vildmina" direktoriaus isakymai: 20 I 0-03- I 5 Nr. 3 ; 20 I 0-03- I 5 Nr. 4.
7 UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" generalinio direktoriaus 2017-12-27 lsakymas Nr. 67.
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kad automobilius vairavo tas pats darbuotojas, todel negalima ivertinti, ar tarnybiniai automobiliai
buvo naudojami Bendroves veiklai vykdyti.

Transporto priemoniq naudojimo ne Bendrov0s veikloje pavyzdLiai
' Tarnybinio automobilio keliones lape Nr. 285439 nurodya, kad marsrutu ,,uZmiestis.. 2017-04-ll nuvaZiuota

600 km. Kito tarnybinio automobilio keliones lape Nr. 285411 taip pat nurodyta, kad marSrutu ,,uZmiestis,, 2017-04-11
nuvaZiuota 680 km. Abiejuose keliones lapuose irasyta to paties vairuotojo pavarde.

' Analogi5kai, automobilio keliones lape Nr. 288301 nurodyta, kad marSruru ,,uZmiestis., 2017 -12-14 nuvaZiuora
700 km.; kito tarnybinio automobilio keliones lape Nr. 2888303 taip pat nurodyta, kad marSrutu ,,uZmiestis,, 2017-12-14
nuvaZiuota 670 km. Abiejuose keliones lapuose lra5y,ta, kad automobilius vairivo tas pats darbuotojas.

Patikrinimo metu Bendroves ekonomikos skyriaus vadovas pateike paai5kinim4, kuriame
nurode, kad,,iki naujos tvarkos isigaliojimo, uZ tarnybin!automobiliatsakingas darbuotojas pilde jam
priskirtq tarnybiniq automobiliq keliones lapus, nors tamybiniais automobiliais galejo naudotis ir kiti
administracijos darbuotojai. Pasikeitus tvarkai, keliones lapai isduodami ne atsakingo darbuotojo. o
darbuotojo, kuris naudojasi tamybine transporto priemone, vardu".

I5vada. UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" vidaus teises aktq, reglamentuojandiq tamybiniq
lengvqjq automobiliq naudojimo tvark4, patikrinimo laikotarpiu 2017 m.patvirtinusi nebuvo"

[vertinus patikrinimui pateiktus tamybiniq lengvqjq automobiliq pagrindZiandius dokumentus
(automobiliq keliones lapus, automobiliq eksploatavimo s4naudas pagrindZiandius dokumentus)
nustatyta, kad UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" tarnybinius lengvuosius automobilius 20i7 m. ne
visais atvejais naudojo Bendroves veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti
- nustatyta 10 atvejq, kai tarnybiniq automobiliq keliones lapai buvo pildomi netiksliai, nenurodant
fakti5kai automobili vairavusio asmens - tos padios dienos 2 skirtingq tarnybiniq automobiliq
keliones lapuose nurodyta, kad automobilius vairavo tas pats darbuotojas, todel negalima ivertinti, ar
tarnybiniai automobiliai buvo naudojami Bendroves veiklai vykdyti.

Bendrovds generalinio direktoriaus isakymu netarnybiniq automobiliq naudojimo tarnybos
reikmems ir tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo tvarka buvo patvirtinta 2017 m. gruodLio 27
d., kurioje reglamentuotas ir automobiliq keliones lapq pildymas.

4. UAB,,Naujasisturgus"

Bendrove 2017 m. savo veikloje naudojo 2 transporto priemones: I nuosavybes teise
priklausanti tarnybini lengvEji automobili ir I automobiliu naudojosi pagal panaudos sutarti.
Bendroves direktoriaus isakymaiss patvirtintos automobiliq naudojimo taisyklds, kuriose nustatyta
automobiliq saugojimo, prieZiflros ir degalq apskaitos tvarka, darbuotojq atsakomybe, reglamentuotas
darbuotojq automobiliq naudojimas bendroves reikmems; paskirti uZ tarnybiniq automobiliq
naudojim4 ir kontrolg atsakingi asmenys; nustatytos automobiliq kuro sunaudojimo nornos.

1) Bendroves automobiliq naudojimo taisyklese numatyta, kad darbuotojas, norintis naudoti
nuosavq automobili Bendroves reikmems, turi pasiraSyti su Bendrove automobilio panaudos sutarti.
Darbuotojams, Bendroves veikloje naudojantiems nuosavus automobilius, kompensuojamos kuro
sqnaudos. KompensacijauL nuosavo automobilio naudojim4 Bendroves veikloje nenustatyta.

Nustatyta, kad Bendrovds direktorius sudare panaudos sutarti e del nuosavo automobilio
naudojimo Bendroves reikmems, kurioje numatyta, kad panaudos gavejas UAB ,,Naujasis turgus"

8 UAB ,,Naujasis turgus" direktoriaus isakymai: 2Ol4-Ol-14 Nr. TV-16; 2007-08-31 Nr. 36.
e 2014-01-02 automobilio panaudos sutartis Nr.20141216.
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isipareigoja: saugoti perduot4 transporto priemong; transporto priemon6s kuro i5laidas apmoketi pagai
transporto priemonds rid4 ir panaudos davejo pateiktus kuro pirkimo dokumentus bei nustaty.t4 kuro
sunaudojimo nonn4.

Fatikrinimo metu, i5analizavus lengvojo automobilio, naudojamo Bendroves reikmems pagal
panaudos sutarti, keliones lapus bei automobilio kuro s4naudas pagrindhiandius dokumentus, nustatyta,
kad UAB ,,Naujasis turgus" lengv4ji automobili 2017 m. naudojo Bendroves veiklai vykdyti ir
pajamoms uZdirbti, vadovaujantis Bendroves vidaus teises aktq, reglamentuojandiq darbuotojq
automobiliq naudoj imE bendroves reikmems, reikalavimais.

2) Bendroves automobiliq naudojimo taisyklese numatyta, kad Bendroves automobiliais,
vairuojamais atsakingq asmenq, bendroves veiklos reikmems gali naudotis kiekvienas darbuotojas;
draudZiama naudoti bendroves automobilius asmeninems reikmems. Automobiliai darbo, poilsio,
Svendiq dienomis, darbuotojq atostogq, ligos ar komandiruodiq laikotarpiu laikomi bendroves
teritorijoje. Automobiliq ridos ir degalq sunaudojimo apskaita tvarkoma kiekvien4 m6nesf, atsakingi
darbuotojai pateikia keliones lapus vyr. buhalterei, kuri nuraso sunaudoto kuro kieki ir vertg; kuro
nuraSymo aktus tvirtina Bendroves vadovas.

Fagal Bendroves direktoriaus isakym48, atsakingu uZ Bendrovei nuosavybes teise priklausant!
tamybini lengvqii automobilipaskirtas Bendrovds direktoriaus pavaduotojas.

Pagal patikrinimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad uL tarnybini automobil! atsakingas
darbuotojas nesilaike Bendroves automobiliq naudojimo taisykliqs 3 ir 7 punktq reikalavimq, kuriuose
nurodyta, kad ,,Darbuotojams draudZiama naudoti bendroves automobilius asmenindms reikmems.
Automobiliai darbo, poilsio, Svendiq dienomis, darbuotojq atostogq, ligos ar komandiruodiLl
laikotarpiu laikomi bendroves teritorijoje" - 2 atvejais tarnybini lengv4ji automobili naudojo
kasmetiniq atostogq metu, kuriq laikotarpiu nuvaZiavo 710 km.

Transporto priemonCs naudojimo ne Bendrov6s veikloje pavyzdys
' Bendroves direktoriaus isakymulo direktoriaus pavaduotojui 2017 m. kovo men, 2l -29 dienomis buvo suteiktos 9

kalendoriniq dienq atostogos. I5analizavus 2017 m. tarnybinio lengvojo tarnybinio automobilio keliones lapus, nustatyta,
kad 2017 m. kovo men. automobilio keliones lape Nr. 6 paiymeta,jog Bendroves direktoriaus pavaduotojas laikotarpiu
2017-03-20 -2017-03-24 ir2017'03-27 -2017-03-31 mar5rutu,,vaZiuota imones lprastines veiklos tikslais" nuvaZiavo
atitinkamai 380 km ir 310 km, i5 viso 710 km.

Patikrinimo metu Bendroves direktoriaus pavaduotojas pateike paai5kinim4, kuriame nurode.
kad ,,savo kasmetiniq atostogq metu vykde darbines funkcijas, todel naudojosi tarnybiniu automobiliu
ir ridos duomenis itrauke i keliones lapus", tadiau patikrinimui nepateikti dokumentai, pagrindZiantys
darbiniq funkcijq atlikim4 darbuotojo kasmetiniq atostogq metu ir automobilio naudojim4 Bendroves
veiklai vykdpi.

I5vada. SusipaZinus su Bendrovds vidaus teises aktais bei i5analizavus tamybinio lengvojo
automobilio ir lengvojo automobilio, naudojamo Bendroves veiklai vykdyti pagal panaudos sutarti,
panaudojimq pagrindLiandius dokumentus (automobiliq keliones lapus, automobiliq eksploatavimo
s4naudas pagrrndZiandius dokumentus) nustatyta, kad UAB ,,Naujasis turgus" tarnybinius lengvuosius
automobilius 2017 m. ne visais atvejais naudojo Bendroves veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar
ekonominei naudai gauti - nustaty'ti 2 atvejai, kai tarnybinis automobilis buvo naudojamas darbuotojo
kasmetiniq atostogq metu, i5 dalies nesilaikant Bendroves vidaus teises aktq, reglamentuojandiq
tamybiniq automobiliq naudojim4, reikalavimq.

r0 UAB ,,Naujasis turgus" direktoriaus 2017-03-15 isakymas Nr. AK-7.
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5. UAB ,.Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras"

Bendrove 2017 m" savo veikloje naudojo 10 transporto priemoniq: 9 tarnybinius lengvuosius
automobilius pagal veiklos nuomos sutartis ir 1 darbuotojo nuosav4 automobilf . Tamybiniq lengvqjq
automobiliq naudojimas iformintas Bendroves direktoriaus isakymaisll, kuriuose nurodyi asmenys
bei struktDriniai padaliniai, kuriq darbuotojai turi teisg naudoti tarnybinius automobilius, automobiliq
eksploatavimo sqlygos bei kuro nornos, asmenys, atsakingi uZ kuro suvartojimE bei jo apskait4,
automobiliq saugojimo vietos. Lengvqjq tamybiniq automobiliq ridos limitai nustatyti automobiliq
veiklos nuomos sutartyse"

Bendrovds direktoriaus isakymul2 Bendroves vadybininkui - administratoriui, naudojandiam
asmeniniautomobilidarbo reikmems, nustatytas pravaZiavimo limitas ir apmokamos eksploatavimo
i5laidos uZ nuvaZiuotus kilometrus bei lpareigota pateikti asmeninio automobilio, naudojimo darbo
reikmems, menesines ataskaitas. Pagal patikrinimui pateiktas asmeninio automobilio, naudojamo
darbo reikmdms, ataskaitas nustatyta, kad darbuotojo asmeninis automobilis 2017 m. buvo
naudojamas Bendrovds reikmems, vadovaujantis vidaus teises aktq nuostatomis.

Pagal patikrinimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad uZ tarnybinius automobilius atsakingi
darbuotojai 2017 m. nesilaike Bendroves direktoriaus isakymqll ,,Del transporto priemoniq
eksploatavimo" nuostatq, kuriose nurodyta, kad ,,priskirtas transporto priemones naudoti darbo
tikslais; transporto priemones ne darbo metu laikyti nustatltose saugojimo vietose" - 2 tarnybinius
lengvuosius automobilius 12 atvejq naudojo kasmetiniq atostogq metu, kuriq laikotarpiu nuvaZiavo
811 km.

Transporto priemoniq naudojimo ne Bendrov0s veikloje pavyzdys

' Tarnybinis lengvasis automobilis Ssangyong Rexton Bendroves direktoriaus isakymurrpriskirtas direktoriaus
pavaduotojui bei Vie5qiq pirkimq ir projekq adminishavimo skyriaus vir5ininkui. Pagal direktoriaus jsakymus13 Siems

darbuotojams 2017 m. birZelio mln. 26 - 30 dienomis buvo suteiktos kasmetines atostogos. I5analizavus 2017 m.

tarnybinio lengvojo tarnybinio automobilio keliones lapus, nustatyta,kad2}l7 m. birZelio menesio automobilio keliones
lape Nr. SR l4 pazymeta, jog automobili vairavg Bendroves darbuotojai 2017 m. birZelio 29 ir 30 dienomis fiq kasmetiniq
atostogll metu) marSrutu,,po region4" nuvaZiavo atitinkamai 146 km ir 154 km, i5 viso 300 km.

Patikrinimo metu Bendrovds direktoriaus pavaduotojas pateike paai5kinim4, kad darbuotojq
kasmetiniq atostogq metu tarnybiniai automobiliai Zodiniu direktoriaus !sakymu buvo paskirti naudoti
kitiems Bendroves darbuotojams, kurie per klaid4 nebuvo lra5yti automobiliq keliones lapuose kaip
naudotojai.

11 UAB ,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" direktoriaus isakymai ,,Del transporto priemoniu eksploatavimo
s4lygq": 2014-09-08 Nr. l4-49V;2015-07-01 Nr. l5-31-V; 2017-ll-09 Nr. 17-42-Y;,,Del kuro norrnq nustatymo": 2013-
04-l7Nr. 12-Y:'2013-10-25 Nr. 48-Y:'2014-09-l0Nr. l4-50V;2015-04-23 Nr. l5-28-V 2015-09-29 Nr. l5-46-V; 2015-
1l-18Nr. l5-59-V;2015-ll-l8Nr. l5-52-Y;2016-10-llNr. l6-44-V;2016-12-30 Nr. l6-61-V;2017-03-31 Nr.17-14-
V;
12UAB,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" direktoriaus 2013-11-18 isakymas Nr. 58-V,,Del automobilio,
naudojamo darbo reikmems, pravaZiavimo kilometraZo nustatymo".
13 UAB,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras" direktoriaus isakymai: 2017-06-06 Nr. l7-l6l-A;2017-06-26 Nr.
17-193-A.
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Pastebetina, kad Bendroves vidaus teises aktuose, reglamentuojandiuose tarnybiniq
automobiliq naudojim4,neranustatyta, kad tarnybiniai automobiliai darbuotojams naudoti paskiriami
Zodiniu direktoriaus isakymu"

I5vada. SusipaZinus su Bendroves vidaus teises aktais bei iSanalizavus tarnybiniq lengvqjq
automobiliq ir Bendroves darbuotojo asmeninio automobilio, naudojamo darbo reikmems, panaudojim4
pagrindZiandius dokumentus (automobiliq keliones lapus, automobiliq eksploatavimo s4naudas
pagrindZiandius dokumentus) nustatyta, kad UAB ,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras..
tamybinius lengvuosius automobilius 2017 m. ne visais atvejais naudojo Bendrov6s veiklai vykdyti -
pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti - nustatyta 12 atvejq, kai 2 tarnybiniai automobiliai
buvo naudcrjami darbuotojq kasmetiniq atostogq metu, i5 dalies nesilaikant Bendroves vidaus teises
aktq, reglamentuoj andiq tarnybiniq automobiliq naudoj imE, reikalavimq.

6. AB ,,Klaipedos energija',

Bendrove 2017 m. savo veikloje naudojo 19 nuosavybes teise priklausandiq tamybiniq
lengvqjq automobiliq. Bendroves generalinio direktoriaus isakymaisra patvirtinti vidaus teises aktai -
tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo taisykles, kuriose nustatyta tarnybiniq lengvqjq
automobiliq naudojimo, saugojimo, technines prieZifiros ir remonto, keliones lapq pildymo tvarka,
darbuotojams priklausandiq automobiliq naudojimo tarnybos tikslams tvarka; paskirti uZ tamybiniq
automobiliq naudojim4 ir kontrolg atsakingi asmenys; nustatyti tamybiniq lengvqjq automobiliq ridos
limitai ir kuro sunaudojimo nornos.

Pagal patikrinimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad uL tarnybinius lengvuosius
automobilius ir jq naudojimo kontrolg atsakingi darbuotojai nesilaike Bendroves tamybiniq lengvqjq
automobiliq naudojimo taisykliq 2; l0;14 punktq reikalavimq, kuriuose nurodyta, kad ,,Bendrovds
padaliniq, kuriems naudotis yra priskirti tarnybiniai lengvieji automobiliai, vadovai ir Veiklos
aptarnavimo centro vadovas (arba transporto ir pirkimq skyriaus vadovas) uZtikrina, kad lengvieji
automobiliai bltq tinkamai saugomi ir kad jais neb[tq savavaliSkai naudojamasi. Naudoti tarnybinius
automobilius Svendiq ir poilsio dienomis, ar esant svarbioms prieZastims ir apmokant eksploatavimo
i5laidas, ne tamybos reikalais, gali leisti tik bendroves generalinis direktorius. Tarnybiniai lengvie.ji
automobiliai saugomi Bendroves teritorijoje" - 4 tarnybinius lengvuosius automobilius l4 atvejq
naudojo kasmetiniq atostogq ar suteiktq poilsio dienq metu, kuriq laikotarpiu nuvaZiavo 2656 km.

Transporto priemonig naudojimo ne Bendrovds veikloje pavyzdys
' Tarnybinis lengvasis automobilis Hyundai i30 Bendroves generalinio direktoriaus lsakymulapriskirtas energijos

ganybos tarnybos vir5ininkui. Pagal generalinio direktoriaus isakymusrs Siam darbuotojui 20li m. geguZes men. 5-21
dienomis buvo suteiktos poilsio dienos bei kasmetines atostogos. ISanalizavus 2017 m. tarnybinio lengvojo tarnybinio
automobilio keliones lapus, nusta[ta,kad2017 m. geguZes menesio automobilio keliones lape Nr. 1317232 pairymdta.
jog automobili vairavgs ir keliones lape pasira5gs energijos ganybos tarnybos vir5ininkas laikotarpiu 2017-05-04 _ 2017-
05-2 I dienomis (o poilsio dienq ir kasmetiniq atostogrl metu) marSrutu ,,po miest4" nuvaZiavo 485 km.

Ui tamybinius automobilius atsakingi Bendroves darbuotojai pateike paai5kinimus, kuriuose
nurode, kad jq atostogq metu tarnybinius automobilius vairavo kiti darbuotojai, tadiau pildant
keliones lapus per klaid4 buvo itrauktos atostogq dienos, ar pasira5yta uZ kitus darbuotojus.

'4 AB ,,Klaipedos energija" direktoriaus isakymai: 2016-02-0l Nr. R-l l-12;2016-06-10 be Nr.; 2013-01-10 Nr. R-l l-03;
2014-04-30 Nr. R-11-40; 2015-10-12 Nr. R-06-286K; 2016-01-18 Nr. R-1 1-06;2016-06-09 Nr. R-t 1-60; 2016-10-18 Nr.
R-l l-96; 2017-05-10 Nr.R-11-44.
15 AB,,Klaipedos energija" generalinio direktoriaus 2017-04-28 lsakymai Nr. 184 A; Nr. R-07-181A.
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PaZymetina, kad pagal Bendroves tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo taisykliq 1g; 2l

punktq nuostatas, ,,automobiliq ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma, vadovaujantis fraSais
keliones lapuose. Asmuo, vairuojantis automobili, kelionds lape kasdien iraSo kiekvieno vaZiavimo
marSrut4 ir atstum4, sunaudotq degalq kieki, baiggs darbq keliones lape pasiraSo". Pagal patikrinimui
pateiktus tarnybiniq automobiliq keliones lapus nustatyta, kad keliones lapuose pasiraSe automobili
vairavg asmenys, kuriems tuo laikotarpiu buvo suteiktos atostogos, ar poilsio dienos.

I5vada. SusipaZinus su Bendrovds vidaus teises aktais bei i5analizavus tarnybiniq lengvqjq
automobiliq panaudojim4 pagrindZiandius dokumentus (automobiliq kelionds lapus, automobiliq
eksploatavimo sqnaudas pagrindZiandius dokumentus) nustatyta, kad AB ,,Klaipedos energija,,
tarnybinius lengvuosius automobilius 2017 m. ne visais atvejais naudojo Bendroves veiklai vykdyti -
pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti - nustatyta 14 atvejq, kai 4 tamybiniai automobiliai buvo
naudojami darbuotojq kasmetiniq atostogq ir suteiktq poilsio dienq metu, iS dalies nesilaikant
Bendroves vidaus teises aktq, reglamentuojandiq tamybiniq lengvqjq automobiliq naudojim4,
reikalavimq"

7. AB ,,Klaipedos vanduo"

Bendrovd 2017 m. savo veikloje naudojo 105 transporto priemones: 80 nuosavybes teise
priklausandiq tarnybiniq lengvqfq automobiliq, 1 automobili nuomojosi i5 juridinio asmens pagal
materialiojo turto nuomos sutartit6 ir 24 nuomojosi i5 Bendroves darbuotojq pagal automobiliq
nuomos sutartis.

Pagal pateiktus dokumentus nustat5rta, kad
direkloriaus isakymaislT buvo patvirtinta:

patikrinimo laikotarpiu 2017 m. Bendrovds

automobiliq ir mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos tvarka (galiojusi nuo 2007-07-1.3),
kurioje reglamentuotas degalq isigijimas ir apskaita; automobiliq darbo apskaitos korteles pildymo
tvarka, kuro nura5ymas, atsakomybe uZ kuro normq vir5ijim4;

- automobiliq ir mechanizmq parkavimo tvarka, kurioje patvirtintos automobiliq parkavimo
(saugojimo) vietos po darbo valandq;

nustatyti transporto priemoniq kuro ir ridos limitai.
Nustatyta, kad Bendrovd vidaus teises aktq, reglamentuojandiq tarnybiniq lengvqjq automobiliq

naudojim4 ir naudojimo kontrolg, techning prieZi[r4 ir remont4, bei i5 darbuotojq nuomojamq
transporto priemoniq tvark4, patikrinimo laikotarpiu 2017 m. patvirtinusi nebuvo.

Bendroves generalinio direktoriaus isakymul8 transporto priemoniq naudojimo tvarkos ApraSas,
kuriame reglamentuotas transporto priemoniq naudojimas ir naudojimo kontrole, technine pieLiira
ir remontas bei i5 darbuotojq nuomojamq transporto priemoniq naudojimo tvarka buvo patvirtintas
tik 201 8 m. kovo 26 d. Taip pat generalinio direktoriaus isakymure nuo 2018-03- 19 patvirtinta (nauja
redakcija) automobiliq ir mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos tvarka.

16 AB ,,Klaipedos vanduo" 2012-12-31 materialiojo turto nuomos sutartis Nr. 2012ISUT.Ol-149.
r7 AB ,,Klaipedos vanduo" generalinio direktoriaus lsakymai: 2OO7-07-13 Nr. V-ADM. C7-28C;2014-lO-3ONr. 2014lV-
ADM.07-478;2017-04-07 Nr. 2017IV-ADM.07-177;2017-09-06 Nr. 2017[V-ADM.07-463;2014-tl-27 Nr. 20t4tv-
ADM.07-s24.

'8 AB ,,Klaipedos vanduo" generalinio direktoriaus 2018-03-26 isakymas Nr. 2018/V-ADM.07-l12 ,,Del transporto
priemoniq naudoj imo tvarkos".
re AB ,,Klaipedos vanduo" generalinio direktoriaus 2018-03-19 isakymas Nr. 2018/V-ADM.07-107 ,,Del automobiliq ir
mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos".
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Nustatlta, kad Bendrove nuomojosi i5 darbuotojq nuosavus automobilius pagal automobiliq
nuomos sutartis, kuriose nurodyta, kad ,,Nuomotojas perduoda Nuomininkui uZ sutartyje nustatvta
nuomos mokesti laikinai valdyi ir naudotis Bendroves darbo laiku (darbo dienomis" darb.
valandomis) jam nuosavybes teise priklausanti automobili Bendroves darbuotojq darbo funkcijoms
vykdyti" Automobilio nuomos mokestis nustatomas pagalfakti5kai dirbt4laik4, darbo dienai,."

Pagal patikrinimui pateiktas Bendroves darbuotojq automobiliq nuomos sutartis, 2017 m.nuomos
mokesdio paskaidiavimo Ziniara5dius bei darbuotojams suteiktq atostogrl sqraSus nustatyta, kad iS
darbuotojq nuomojami automobiliai, vadovaujantis sutardiq nuostatomis, 2017 m. buvo naudojami
Bendroves veiklai vykdyi - darbuotojq darbo funkcijoms atlikti, apmokant pagal fakti5kai dirbt4
laik4,

Pagal Bendrovds pateiktus dokumentus nustatyta, kad vadovaujantis automobiliq ir mechanizmq
kuro isigijimo ir apskaitos tvarkarT (galiojusia nuo 2007-07-13 iki 2018-03-19), naudojant tamybinius
lengvuosius automobilius, automobiliq darbo apskaitos korteles buvo pildomos supaprastinta tvarka.
Pagal minetos Tvarkos 3.4.3; 3.4.4 punktq nuostatas, ,,darbo apskaitos kortele i5duodama vieno
menesio laikotarpiui. Kortelg pildo transporto priemon€s naudotojas, kuris paskutinE menesio darbo
dien4, pastatgs transporto priemong i parkavimo viet4, korteleje uZra5o spidometro rodmenis, kiek per
ataskaitini menes! pylesi kuro, kiek kuro sunaudojo faktiskai, ir kiek liko automobilio bake, bei
pasiraSo" Taip pat nurodo ataskaitinio menesio darbo dienq interval4, per kuri su Sia transporto
priemone buvo vaZinejama darbo tikslais Klaipedos m. ar rajone, uZraso, kiek per ataskaitini menesj
buvo nuvaZiuota kilometry ir pasiraSo,."

Patikrinimo metu, iSanalizavus 2017 m. tarnybiniq lengvqjq automobiliq darbo apskaitos
korteliq duomenis, nustatyti 94 atvejai, kai 41 tarnybinio lengvojo automobilio darbo apskaitos
korteles, kaip transporto priemon0s naudotojai, uZpilde ir pasira5e darbuotojai, kuriems pagal
direktoriaus isakymus buvo suteiktos kasmetines atostogos.

Transporto priemonir; naudojimo ne Bendrov6s veikloje pavyzdLiai
' Tarnybinio lengvojo automobilio Renault Scenic 2017 m. sausio menesio darbo apskaitos korteleje Nr. 12609

paiymdta ir patvirtinta para5u, kad automobiliu, kur! vairavo vandens departamento vadovas, laikotarpiu sausio l-3 I
dienomis marsrutu,,Klaipeda, po objektus" nuvaZiuota 1097 km. Tadiau generalinio direktoriaus isakymu20 siam
darbuotojui laikotarpiu 2017-01-09 _2017-Ol-13 buvo suteiktos 5 dienq kasmetines atostogos.

' Analogi5kai, tamybinio lengvojo automobilio Isuzu D-max 2017 m. rugpjldio -er.tio darbo apskaitos korteleje
Nr. KL000714 paZymeta ir patvirtinta para5u, kad automobiliu, kuri vairavo meistras, laikotarpiu rugpjudio f-jf
dienomis mar5rutu ,,Klaipeda- Klaipedos rajonas" nuvaZiuota 1113 km. Tadiau generalinio direkto;iaus likymu2r Siam
darbuotojui laikotarpiu 2017-08-21-2017-08-31 buvo suteiktos l1 dienq kasmeiines atostogos.

Patikrinimo metu Bendrovds administracija pateike paaiSkinim4 22, kuriame nurodyta, kad
,,Automobiliq darbo apskaitos kortele i5ra5oma kiekvienam automobiliui vieno menesio laikotarpiui,
vairuotojas yra nurodomas uZ 5i4 transporto priemong atsakingas asmuo. Kai atsakingas asmuo
menesio eigoje i5eina atostogq, nedirba del ligos ar pan., darbo apskaitos kortele nera keidiama.
kadangi Siuo automobiliu toliau naudojasi to bendroves padalinio, kuriam skirtas automobilis.
darbuotojai".

PaZymetina, kad Bendroves automobiliq ir mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos tvarkojelT.
galiojusioje nuo 2007-07-13 iki 2018-03-19, numatyta supaprastinta lengvqf q tarnybiniq automobiliq
darbo apskaitos korteliq pildymo tvarka neuZtikrino teisingo automobiliq darbo apskaitos korteliq
pildymo - korteles buvo pildomos netiksliai, nurodant tik uZ automobili atsakingo asmens pavardg

20 AB ,,Klaipedos vanduo" generalinio direktoriaus 2017-Ol-04 isakymas Nr. l2K.
2r AB ,,Klaipedos vanduo" generalinio direktoriaus z}li-08-14 lsakymas Nr. 845K.
22 PaaiSkinimas pateiktas 2018-03-29 elektroniniu pa5tu.
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ir patvirtinant paraSu, bei nenurodant faktiSkai automobili vairavusio asmens. Todel 94 nustatytais
atvejais negalima ivertinti, ar patikrinimo laikotarpiu 2017 m. 4l tamybinis lengvasis automobilis
buvo naudojami Bendroves veiklai vykdlti, bei nustatyti, ar transporto priemoniq Bendroves
darbuotojai kasmetiniq atostogq metu nenaudojo asmeninems reikmems.

Isvada. AB ,,Klaipedos vanduo" direktoriaus isakymais buvo patvirtinta automobiliq ir
mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos tvarka (galiojusi nuo 2007-07-13); automobiliq ir
mechanizmq parkavimo tvarka; nustatyti transporto priemoniq kuro ir ridos limitai.

Bendrove vidaus teises aktq, reglamentuojandiq tamybiniq lengvqjq automobiliq naudojim4 ir
naudojimo kontrolg, techning prieZilrq ir remont4, bei i5 darbuotojq nuomojamq transporto priemoniq
tvark4, patikrinimo laikotarpiu 2017 m. patvirtinusi nebuvo.

Patikrinimo metu, i5analizavus 2017 m. tamybiniq lengvqjq automobiliq darbo apskairos
korteliq duomenis, nustatlti 94 atvejai, kai 41 tamybinio lengvojo automobilio darbo apskaitos
korteles, kaip transporto priemones naudotojai, uZpilde ir pasiraSe darbuotojai, kuriems pagal
direktoriaus isakymus buvo suteiktos kasmetines atostogos.

AB ,,Klaipddos vanduo" automobiliq ir mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos tvarkoje,
galiojusioje nuo 2007-07- 13 iki 201 8-03- 19, numatyta supaprastinta lengvqjq tarnybiniq automobiliq
darbo apskaitos korteliq pildymo tvarka neuZtikrino teisingo automobiliq darbo apskaitos korteliq
pildymo - korteles buvo pildomos netiksliai, nurodant tik uZ automobili atsakingo asmens pavardg
ir patvirtinant para5u, bei nenurodant fakti5kai automobili vairavusio asmens. Todel 94 nustatytais
atvejais negalima ivertinti, ar 2017 m. 41 tamybinis lengvasis automobilis buvo naudojami Bendroves
veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti, bei nustaty.ti, ar Bendrov€s
darbuotojai kasmetiniq atostogq metu nenaudojo transporto priemoniq asmenin6ms reikmems.

Pastebetina, kad atliekant patikrinim4, Bendroves generalinio direktoriaus 2018-03-16 isakymu
patvirtintas transporto priemoniq naudojimo tvarkos apraSas, kuriame reglamentuotas transporto
priemoniq naudojimas ir naudojimo kontrole, technine prieZilra ir remontas bei iS darbuotojq
nuomoj amq transporto priemoniq naudoj imo tvarka.

Taip pat 2018-03-19 isakymu patvirtinta automobiliq ir mechanizmq kuro isigijimo ir apskaitos
tvarka (nauja redakcija), kurioje reglamentuotas transporto priemones naudojimas. kaija naudo.jasi
keletas vairuotojq, bei pakeista automobilio darbo apskaitos korteles pildymo tvarka.

8. UAB ,,Senasis turgus"

Bendrove 2017 m. savo veikloje naudojo I transporto priemong (lengv4f i automobili) pagal
veiklos nuomos sutarti.23 Automobiliu pagal veiklos nuomos sutarties priemimo-perdavimo akt4
naudojasi ir yra atsakingas Bendrovds direktorius2a.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Bendroves direktorius vidaus teises aktq, reglamentuojandiq
transporto priemoniq (lengvqjq automobiliq) naudojimo tvark4 (naudojim4 ir naudojimo kontrolg.
saugojimq, techning prieZilr4 ir remont4, degalq (kuro) bei kitq su transporto priemones
eksploatavimu susijusiq medZiagq sunaudojim4) patikrinimo laikotarpiu 2017 m.patvirtings nebuvo.

Pagal Lietuvos Respublikos Pelno mokesdio istatymo25 (toliau PMI) 57 str. I d. ir 17 str. 1 d.
nuostatas, ,,Mokesdiq moketojq buhalterine apskaita privalo blti tvarkoma taip, kad ji teiktq
pakankam4 informacij4 pelno mokesdiui apskaidiuoti. LeidZiami atskaitymai yra visos faktiSkai

23 UAB ,,Senasis turgus" 2014-03-24 veiklos nuomos sutartis Nr. L-3-291723.
24 UAB,,Senasis turgus" 2018-04-05 raStas Nr. 13.
2s Lietuvos Respublikos 2OOl-12-20 Pelno mokesdio istatymas Nr. IX-675 (su velesniais pakeitimais ir papildymais).
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patirtos iprastines tokiai veiklai vieneto s4naudos. butinos vieneto pajamoms uZdirbti ar vieneto
ekonominei naudai gauti'..

Valstybine mokesdiq inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansq ministerijos (toliau VMI prie
FM), siekdama suvienodinti PMI taikymo tvark4, parenge 17 str. 1 d. komentar426, kuriame
nurodyta, kad apskaidiuojant apmokestinamq)ipeln4, sunaudotq degalq isigijimo kaina, taip pat kitos
degalus naudojandios priemones eksploatavimo i5laidos priskiriamos prie leidZiamq atskaitymq.
[moniq buhalterineje apskaitoje fiksuojamos [kines operacijos, tarp jr+ ir susijusios su degalus
naudojandiq priemoniq panaudojimu, turi buti pagristos dokumentais, iS kuriq bttq galima sprgsti,
kad degalai sunaudoti vieneto pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti. Kuro sunaudo.jimo
nornas imone patvirtina, atsiZvelgdama i kur4 naudojandios priemones gamintojo nurodltus
rechninius duomenis. fmon6, atsiZvelgdama i veiklos pobudi, ir darbo sqlygas gali ir pati nusistatlti
kit4 metodikE $:vz- automobiliui atlikti bandomuosius vaZiavimus), kuri leistq patikimai ivertinti ir
nustatyti fakti5kai sunaudojam4 kuro kieki, imones veikloje naudojamai priemonei. Visais atvejais
kuro sunaudojimo nonnos turi b[ti techni5kai pagristos. LeidZiamiems atskaitymams galima priskirti
tik faktiskai sunaudot4 (siejam4 su imon€s pajamq uZdirbimu) kur4 naudojandiai priemonei tenkanti
kuro kieki, nevirSijant nustatyto norminio kiekio. AtsiZvelgdama i veiklos pobudi ir kitas darbo
s4lygas, imone pati nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingq asmenl+ para5ais, turi b,ti
iforminamas degalq bei kitq su degalus naudojandiq priemoniq eksploatavimu susijusiq medZiagq
sunaudojimas, pvz., gali bDti naudojami kuro nuraSymo aktai, degalq kuro sunaudojimo ataskaitos ir
pan. Tokiu budu degalq ir kitos su autotransporto priemoniq naudojimu susijusios s4naudos
leidZiamais atskaitymais gali blti pripaZintos ir be automobilio keliones lapq (tai yra dokumentq,
kuriuose detaliai nurodyti marsrutai, kuriais automobilis vaZiavo).

Pagal pateiktus dokumentus nustaty'ta, kad Bendroves direktorius lsakymu27 patvirtino lengvojo
automobilio sunaudojam4 kuro norn4 menesiui - 160 Eur, tadiau nustatlta kuro norma techni5kai
nepagrista.

Bendroveje, naudojant transporto priemong, nebuvo pildomi keliones lapai, ar kiti dokumentai,
patvirtinti atsakingq asmenq para5ais, kuriais, atsiZvelgiant i veiklos pobudi ir kitas darbo s4lygas.
turi bfiti iforminamas degalq bei kitq su degalus naudojandiq priemoniq eksploatavimu susiiusiLr
medZiagq sunaudojimas, bei i5 kuriq bfitq galima sprgsti, kad degalai sunaudoti Bendror,'cs
pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti.

Patikrinimo metu, pagal vie5ai skelbiam4 informacij4, nustatyta, kad UAB ,,Senasis turgus,,
direktorius yra irprivataus juridinio asmens vadovars. Klaipedos miesto savivaldybes kontroliuojamos
UAB ,,Senasis turgus", kurios 100 % procentrl ekcijq priklauso savivaldybei nuosavybes teise,
direktorius privadiq interesq deklaracijos nepateike.

Nustatyta, kad tarp UAB ,,Senasis turgus" (nuomotojo), atstovaujamos direktoriaus ir privataus
juridinio asmens (nuomininko), atstovaujamo direktoriaus pavaduotojos, veikiandios pagal igaliojim4
(UAB ,,Senasis turgus" direktoriaus sutuoktines) buvo sudaryta automobilio. kuri pagal veiklos
nuomos sutarti naudoja savivaldybes kontroliuojarna UAB ,,Senasis turgus", subnuomos, neteikiant
vairavimo paslaugq, sutartis28.

Patikrinimo metu Kontroles ir audito tamyba ra5tu2e rekomendavo Klaipedos m. savivaldybes
administracijos direktoriui uZtikrinti, kad UAB ,,Senasis turgus" direktorius vadovautqsi Viesqjq ir

25 VMI prie FM 2}l6-05-l6ra5tas Nr. (18.32-31-lE)RM-14067).
27 UAB ,,Senasis turgus" direktoriaus 2016-12-28 isakymas Nr. 22 ,,Del transporto priemon6s kuro normq nustafymo...
28 20 l4- l0-01 Automobilio subnuomos neteikiant vairavimo paslaugq sutartiJ Nr. sr- t +- t o-O I .
2e Kontroles ir audito tarnybos 20 1 8-06-05 ra5tas Nr. KAT I 3 - (3 .4)-76.
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privadig interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo nuostatomis - laiku ir tinkamai deklaruoti
privadius interesus bei teises aktq nustatyta tvarka ir priemonemis vengti interesq konflikto ir elgtis
taip, kad nekiltq abejoniq, jog toks konfliktas yra, o jam iskilus nusisalinti.

Automobilio, kuri pagal veiklos nuomos sutarti naudoja UAB ,,Senasis turgus,o, subnuomos
neteikiant vairavimo paslaugq, sutartyje numatyta, kad ,,Nuomininkas lsipareigoja naudotis
automobiliu pagal jo paskirti Nuomotojo darbo dienomis laikotarpiu nuo 17.00 iki 22.00 valandos ir
nuomotojo nedarbo dienomis pagal savo poreiki ir Sios sutarties s4lygas. Galimas ir kitas naudojimo
laikas pagal abiejq Saliq Zodini susitarim4. Nuomininkas savo jegomis ir lesomis u2tikrina
automobilio vairavimq ir jo komercini bei technini eksploatavim4 bei isipareigoja nuomos laikotarpiu
moketi nuomotojui 57,92 Eur mdnesininuomos mokesti,,.

Pagal pateiktus pirminius ir suvestinius buhalterines apskaitos dokumentus nustatyta. kad
UAB ,,Senasis turgus" i5 automobilio subnuomos 2017 metais gavo 574,44 Eur (be pVM) pajamq.

Pagal Bendroves pateiktus pirminius ir suvestinius buhalterinds apskaitos dokumentus
nustatyta, kad 2017 m. tarnybinio lengvojo automobilio, naudojamo pagal veiklos nuomos sutart!,
metines eksploatavimo s4naudos buvo 7262Ew (i5 jq: veiklos nuomos - 4221Eur; kuro -1599 Eur;
remonto, technines prieZiuros, aptamavimo, draudimo - 1442Etr).

Pagal patikrinimui pateiktus Bendrovds 2017 m. pirminius buhalterines apskaitos dokumentus
(kuro isigijimo PVM s4skaitas fakturas; darbo laiko apskaitos Ziniara5dius) ir suvestinius registrus,
nustatl'ti 8 atvejai, kai tamybinis automobilis pagal subnuomos sutarti, kurioje nurodyta. kacl
,,nuomininkas isipareigoja naudotis automobiliu pagal jo paskirti nuomotojo darbo dieno,.ris
laikotarpiu nuo 17.00 lki22.00 valandos ir nuomotojo nedarbo dienomis pagal savo poreiki bei savo
leSomis uZtikrina automobilio komercin! eksploatavimq", buvo naudojamas privataus juridinio
asmens reikmems, tadiau kuro isigijimo iSlaidos 325,64 Eur (be PVM), naudojant transporto
priemong ne UAB,,Senasis turgus" pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti, buvo apskaitytos
Bendrovds buhalterineje apskaitoje, kaip automobilio eksploatavimo s4naudos, tuo paLeid1iant pMI
17 str. I d., nuostatas.2s

Transporto priemonig naudojimo ne Bendrovds veikloje pavyzdLiai
' Bendroves direktoriui paga|2017-05-02 isakym4 Nr. 2017i8A laikotarpiu 2Ot7-05-03 - 2017-05-12 buvo

suteiktos 10 kalendoriniq dienq kasmetines atostogos, apie suteiktas atostogas paLymdta20lT m.geguZes menesio darbo
laiko apskaitos ZiniaraStyje. Kaip nustatyta automobilio subnuomos, neteikiant vairavimo paslaugq sutartyje,
nuomininkas naudoja automobili nuomotojo nedarbo dienomis bei savo leSomis uZtikrina automobilio komercinj bei
technini eksploatavimQ. Tadiau pagal2017-05-31 kuro isigijimo PVM s4skait4 faktur4 serija 17 Nr.027953 nustatyta,
kad 2017-05-03 ir 2017-05-12 (automobilio nuomotojo nedarbo dienomis, kai automobili naudoja nuomininkas) buvo
ipilta 69 litraikuro, kurio isigijimo i5laidos 60,13 Eur (be PVM) buvo apskaityos Bendroves buhalterineje apskaitoje,
kaip automobilio eksploatavimo s4naudos.

' Bendroves automobilio subnuomos, neteikiant vairavimo paslaugq sutartyje, nustatyta, kad nuomininkas naudoja
automobili nuomotojo darbo dienomis laikotarpiu nuo 17.00 iki22.OO valandos ir savo lesomis uZtikrina automobilio
komercinieksploatavim4. Tadiau pagal2017-07-31 kuro isigijimo PVM sEskaitq fakturq serija l7 Nr.039410 nusrar\ta.
kad2017 m- liepos 3 d. 19.45 val. (po automobilio nuomotojo darbo valandq, kai automobili naudoja nuomininkas) buvo
ipilta 46,921 kuro, kurio isigijimo iSlaidos 38,07 Eur (be PVM) buvo apskaitytos Bendroves buhalterineje apskaitoje, kaip
automobilio eksploatavimo s4naudos.

I5vada. UAB ,,Senasis turgus" direktorius vidaus teises aktq, reglamentuojandiq transporto
priemoniq (lengvqiq automobiliq) naudojimo tvark4 (naudojim4 ir naudojimo kontrolg, saugojim4,
techning prieZi[r4 ir remont4, degalq (kuro) bei kitq su transporto priemones eksploatavimu susijusiq
medZiagq sunaudojim4) patikrinimo laikotarpiu 2017 m. patvirtings nebuvo.
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Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad Bendroves direktorius isakymu patvirtino lengvojo

automobilio sunaudojamq kuro norm4 menesiui - 160 Eur, tadiau nustatyta kuro norma techniskai
nepagrista"

Bendroveje, naudojant transporto priemong, nebuvo pildomi keliones lapai, ar kiti dokumentai,
patvirtinti atsakingq asmenq parasais, kuriais, atsiZvelgiant i veiklos pobfidi ir kitas darbo s4lygas,
turi bfiti iforminamas degalq bei kitq su degalus naudojandiq priemoniq eksploatavimu susijusiq
medZiagq sunaudojimas, bei i5 kuriq bltq galima sprgsti, kad degalai sunaudoti Bendroves
pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti.

|vertinus patikrinimui pateiktus Bendroves veikloje naudojamo automobilio eksploatavimo
s4naudas pagrindZiandius dokumentus nustatyta, kad UAB ,,Senasis turgus" tamybini automobili
2017 m' naudojo neekonomiSkai ir neefektyviai - nustatyti 8 atvejai, kai tarnybinis automobilis pagal
subnuomos sutarti, kurioje nurodyta, kad ,,nuomininkas isipareigoja naudotis automobiliu pagal jo
paskirti nuomotojo darbo dienomis laikotarpiu nuo 17.00 iki22.00 valandos ir nuomotojo nedarbo
dienomis pagal savo poreiki bei savo le5omis uztikina automobilio komercini eksploatavim4.,, buvo
naudojamas privataus juridinio asmens reikmems, tadiau kuro isigijimo islaido s 325,64 Eur (be
PVM), naudojant transporto priemong ne UAB ,,Senasis turgus" pajamoms uZdirbti ar ekonominei
naudai gauti, buvo apskaitytos Bendroves buhalterineje apskaitoje, kaip automobilio eksploatavimo
s4naudos, tuopaLeidLiantpM{ l7 str. I d., nuostatas2s.

UAB ,,Senasis turgus" direktorius yra ir privataus juridinio asmens vadovas. Klaipedos miesto
savivaldybes kontroliuojamos UAB ,,Senasis turgus", kurios 100 % procentq akcrjq priklauso
savivaldybei nuosavybds teise, direktorius privadiq interesq deklaracijos nepateike. Nustatlta, kad
tarp UAB ,,Senasis turgus" (nuomotojo), atstovaujamos direktoriaus ir privataus juridinio asmens
(nuomininko), atstovaujamo direktoriaus pavaduotojos, veikiandios pagal igaliojim4 UAB ,,Senasis
turgus" direktoriaus sutuoktines) buvo sudaryta automobilio, kuri pagal veiklos nuomos sutart!
naudoja savivaldybes kontroliuojama UAB ,,Senasis turgus", subnuomos, neteikiant vairavimo
paslaugq, sutartis.

Patikrinimo metu Kontroles ir audito tarnyba ra5tu2e rekomendavo Klaipedos m. savivaldybes
administracijos direktoriui uZtikrinti, kad UAB ,,Senasis turgus" direktorius vadovautqsi Vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo nuostatomis - laiku ir tinkamai deklaruoti
privadius interesus bei teises aktq nustatyta tvarka ir priemonemis vengti interesq konflikto ir elgtis
taip, kad nekiltq abejoniq, jog toks konfliktas yra, o jam iskilus nusisalinti.

REKOMENDACIJOS

AtsiZvelgiant i patikrinimo metu nustatytus dalykus, rekomenduojame :

UAB,,Senasis turgus" direktoriui:

1. Nustatl'ti ir patvirtinti vidaus teises aktus, reglamentuojandius Bendroves transporto
priemoniq naudojim4.

2. Sukurti vidaus kontroles proceduras, kurios uZtikrintq, kad transporto priemones bltq
naudojamos tik Bendroves veiklai vykdyti - pajamoms uZdirbti ar ekonominei naudai gauti.
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UAB ,,Naujasis turgus"; UAB ,,Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras..; uAB

,,Klaipedos autobusq parkas"; AB ,,Klaipedos vanduo.,; AB ,,Klaipedos energija., vadovams:

I ' UZtikrinti, kad Bendroviq transporto priemones butq naudojamos vidaus teises aktaisnustatyta tvarka - tik Bendroviq veiklai vykdyti.

Klaipedos miesto savivaldybes kontroliere

Vyriausioji specialiste

Daiva ieporifite

Daina Zdanevidiene


