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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsniu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybds2002 m. spalio 8 d. nutarimuNr. 1601 ,,Del korupcijos rizikos
analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Specialiqjq tyrimq tarnybos
direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr.2-170,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq

veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,

nustatymo
rekomendacijq patvirtinimo" , UAB PaneveZio autobusq parke (toliau - PAP) 2019 n.III ketvirti
atliktas korupcijos pasireiSkimo tikimybes tarnybinio transporto naudojimo veiklos srityje
nustatymas.

Si veiklos sritis pasirinkta siekiant nustatyti rizik1 darbuotojams piktnaudZiauti naudojant
tarnybini bei 'asmenini transport4, ivertinti sprendimq diskrecij4 (del tarnybinio transporto
naudojimo apimdiq) ir atskaitingumQ, uZtikrinanti efektyvq ir racionalq turto naudojim4.
Analizuotas 20 1 8 -0 I - 0l - 20 19 -0 8-3 1 laikotarpis.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybg nustate teisininke Daiva Noreikiene, vadovaudamasi
PAP generalinio direktoriaus2019 m. rugsejo 11 d. isakymuNr.21.
Nurodytoje veiklos srityje korupcijos rizikos analize atliekama pirm4 kartq.
Analizuoti teises aktai: Lietuvos Respublikos akciniq bendrovir4 istatymas, PAP istatai,
Tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" taisykles,
patvirtintos imones generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjudio 31 d. isakymuNr. fS-014 (toliauTaisykles), direktoriaus 2014 m. geguZes 26 d. isakymu Nr. 20.

PAP veiklos tikslai ir lkines veiklos pobtidis numatytas bendroves istatuose (Juridiniq
asmenq registre iregistruoti 2019 m. geguZes 10 d.). Dalis darbuotojams priskirtq funkcijrl
igyvendinamos jas r,ykdant ne tik savo darbo vietoje, darbuotojams tenka vykti i komandiruotes,
ieSkoti atsarginiq detaliq ir agregatq, dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose, r,ykti tarnybiniais
reikalais fvairias institucijas bei istaigas. Siuo tikslu darbuotojai naudojasi tamybiniais
automobiliais.

i

Tikrinamuoju laikotarpiu transporto naudojimo veiklos srityje korupcinio pobldZio
nusikalstama veika ar kito tapataus pobudZio, tadiau maLiau pavojingo teises paZeidimo, uZ kuri
numatyta administracine, tarnybine (drausmine) ar kitokia atsakomybe, nebuvo nustatyta.
ini7 aut omo bil iq i s i gij imas.
PAP istatq 20 punkte numatyta, kad valdybos sprendimams del ilgalaikio turto, kurio
balansine verte didesne kaip 1/20 bendroves istatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos
(skaidiuojama atskirai kiekvienai sandorio ruSiai) irlar sprendimams del ilgalaikio turto, kurio
balansine verte didesne kaip ll20 bendrbves istatinio kapitalo, ikeitimo ir hipotekos (skaidiuojama
bendra sandoriq suma) irlar sprendimams del kitq asmenq prievoliq, kuriq suma didesne kaip 1/20
bendroves istatinio kapitalo, ivykdymo laidavimo ar garantavimo bfltinas visuotinio akcininku
susirinkimo pritarimas.
Tar nyb

PAP istatinis kapitalas yra I 485 323,74 Eur. Sio kapitalo Il20 sudaro
74 266,00 Eur.
fsigyjant brangesni automobili nei pastaroji suma, reikia ne tik valdybos, bet ir visuotinio akcininkq
susirinkimo pritarimo. Tai, kad isigyjant didesnes vertes automobili
sprendim4 del jo
turi
priimti ne tik administracijos veikl4 koordinuojantis ir priZiurintis organas, isigijimo
bet ir imones
akcininkas, yra rizikos piktnaudZiavimo
isigyjant automobilius maZinimo faktorius.
PAP - perkandioji otganizacija, todel transportas
isigyjamas VieSqiq pirkimq istatymo

nustatyta tvarka.
Per 2018 metus bei20l9 m. 8 menesius naujq automobiliq
isigyta nebuvo.
Tar nyb iniq aut o mo b iliq naudoj imas.
PAP nuosavybes teise valdo penkis automobilius (keturis lengvuosius
ir vien4 krovinini
mikroautobus4), todel konstatuotina, kad
imoneje Korupcijos p."u"r.iio, istatymo 6 straipsnio 4
dalies 5 punkte itvirtinto kriterijaus poZymiq yra, o automobiliq
naudojimo sritis priskirtina prie
sridiq, kuriose egzistuoj a korupcij os pasireiskimo tikimybe.

Visi automobiliai isigyti Lietuvos Respublikos vie5qjg pirkimq
istatymo nustatyta tvarka.
Taisykles yru pagrindinis lokalinis teises aktas nustatantis prevencines
priemones
korupcijai pasireiksti naudojantis imones tarnybiniu automobiliu. Tuo padiu
isakymu, kuriuo
patvirtintos taisykles, paskirti darbuotojai, galintys naudotis
siame isakyme nurodytais tarnybiniais
automobiliais. Sis s4ra5as tikslintinas, nes kai kurie darbuotojai
nebedirba imoneje. Tikslinant
darbuotojrtr, turindiq teisg vairuoti tarnybinius automobilius,
s4ras4, tikslinga isitikinti, ar jie turi

teisg vairuoti, tai butq papildoma prevencind priemone.

Taisykliq 5 punktas nustato, kad tarnybiniai lengvieji automobiliai gali
btiti naudojami
atlikti tarnybines uZduotis, kurios apibreZtos darbuotojq pareiginiuose nuostatuose,
kitoms su
bendrovds veikla susijusioms funkcijoms vykdyti. Taisykliq
10 punkte nustatyta, kad sunaudojamos
kuro normos lengviesiems automobiliams nustatomos vadovaujantis bendroves
generalinio

direktoriaus isakymu patvirtinta tvarka.
Taisykliq 17-18 punktai nustato tarnybiniq automobiliq saugojimo tvark4.
Bendroves
tarnybiniai lengvieji automobiliai saugomi bendroves garaZuose
adresu: J. Basanavidiaus g.67 K4,
PaneveZys' Komandiruotds metu, esant kitoje vietoveje,
automobilis nakdiai turi buti pastatomas
saugomoje aiksteleje arba kitoje saugioje vietoje. Del objektyvi4
prie2asdiq
atsakingiems
darbuotojams vykdant vairuotojq darbo kontrolg aptarnaujamuose
marsrutuose, tiriant autoivykius

ir

ar teikiant techning pagalbq kelyje, informavus generalini direktoriq, automobilis
gali bflti
saugomas ne nuolatinio saugojimo vietoje, uZtikrinant piln4
automobilio apsaugQ.
IS imones valdomq automobiliq paZymetas tik vienas, generalinio
direktoriaus naudojamas

automobilis' Rizik4 pasinaudoti automobiliais ne tarnybos tikslais
maLinuq imones tarnybiniq
automobiliq Zymejimas, todel svarstytinas tarnybiniq automobiliq
Zymejimo tikslingumas.
Svarbus rizikos pasinaudoti automobiliu ne tarnybos reikmems
maZinimo faktorius yra ir
issamus bei tinkamas kontroles mechanizmas. Taisykliq
19 punktas nustato, kad perveZimq
skyriaus virsininkas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tamybiniai
automobiliai (spidometrq
tvarkingum4, degalq sunaudojim4pagal nustatytas nornas, keliones
lapus, automobiliq ridfl. Apie
nustatytus paZeidimus nedelsiant informuoja bondroves direktoriaus
pavaduotoj4.
UZ bendroves tarnybiniq lengvqjq automobiliq panaudojim4
tarnybiniq uZduodiq vykdymo
laiku, saugojim4 ne darbo metu yra atsakingi darbuotojai, kuriems yra
priskirtas automobilis.
Bendroves tarnybiniq lengvqiq automobiliq panaudojim4
savo kompetencijos ribose
kontroliuoja bendroves generalinis direktorius, direktoriaus pavaduotojas,
vyriausias finansininkas
(Taisykliq 20 -21 punktai).

Darbuotojas' kuriam patiketas automobilis,
atsako uZ automobilio techning buklg, jo
svar4,
saug4 eksploatavimo metu. Pastebejus
automobilio gedimus darbuotojas Salina pats
arba
informuoja remonto dirbtuviq virsinink*
eaisykriq 6 punktas).
Taisykliq 16 punkte nustatyta, kad automobiiiq
remonto sqnaudos, panaudotos medZiagos
apskaitomos bendroves nustatyta tvarka'
Pastebetina, kad siekiant aiskesnio
ir skaidresnio teisinio
reglamentavimo' rekomenduotina papildomai
nustatyti, kad jei automobiliai remontuojanii
ne
bendrovds darbuotojq pajegomis, su
remonto dirbtuvemis su aromos sutartys,
atlikus viesqfq
pirkimq proceduras, taip uZtikrinant pasirinkimo
skaidrum q fu mazinant izikq antikorupciniu
poZiDriu.

ir

Degalai lengviesiems PAP automobiliams
pilami tik degalinese su kuriomis yra
sudarytos
sutartys ir isimtos limitines degalq
korteles. fsipylus degalq su magnetine
degalq
pirkimo kortele,
degalineje privaloma paimti mokejimo
patvirtinimo dokument4. Tuomet, kai
nera
galimybes isigyti
degalq su magnetine degalq pirkimo
kortele, esant komandiruoteje, darbuotojas
gali
pirkti degalq uZ
grynuosius pinigus, pasiimdamas
mokejimo patvirtinimo dokumentus.
viena is naudojimosi tarnybiniais automobiliais
kontroles forma keliones lapq pildymas
(Taisykliq 9 punktas)' Siuos lapus
menesiui i5duoda perveZimq skyriaus
virsininkas, juos
registruoja Automobiliq darbo apskaito.
lumale. Kiekvienas darbuotojas, pasinaudojgs
tarnybiniu
transportu' privalo keliones lape nurodyti
vaLiuotq marsrutE, kilometrus bei parasu
patvirtina
nurodytq duomenq teisingum4' Keliones
lapus darbuotojai paskuting menesio
dien4
perduoda
perveZimq skyriaus virsininkui' PerveZimq
skyriaus virsininkas tvarko apskait4
keliones
lapuose,
patikrina jq uZpildymo teisingum4
bei kuro sunaudojim4
norm* ir faktiskai) bei duomenis
@agal
pateikia buhalterines apskaitos skyriui.
Buhalterijos atsakingi darbuotojai patikrina,
ar teisingai keliones lapuose nurodyti kuro
likudiai laikotarpio pradLiaiir pabaigai.
Keliones lapq, degalq apskaitos tvarkymas
uZtikrina efektyvq tarnybiniq automobiliq
naudojimo kontroles mechanizm4'
siekiant maiintikorupcijos apraiskq tikimybg
sioje srityje butina
tikslinti teisini reglamentavimQ nustatant
keliones lapq pildymo ir apskaitymo
tvark4.
I5vados:
Isanalizavus UAB ,,PaneveZio autobusq
parkas" veikl4 tarnybinio transporto
naudojimo
srityje' darytina iSvada, kad Sioje srityje
yra korupcijos rizika del siq korupcijos
rizikos veiksniq:

1' Ne visi tarnybiniai automobiliai palymeti
(nurodant istaigos pavadinim4
patvirtint4 istaigos logotipfl .
2' Nepakankamai reglamentuota keriones lapq p'dymo
tvarka,
Salinti:

ir

(arba)

Priemonds' korupcijos tikimybei tarnybinio
transporto naudojimo veiklos srityje

1' Svarstyti klausim4 del tarnybiniq
automobiliai pazymejimo (nurodant
pavadinim4 ir (arba) patvirtint4
istaigos
logotipg.
istaigos

2.

Reglamentuoti keliones lapq pildym

L. e. generalinio direktoriaus

pareigas
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