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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Korupcijos analizes

atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601, Lietuvos Respublikos Specialiqjq tyrimq tamybos 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 parkas" 2021 m. III ketvirti atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes ilgalaikio turto
naudojimo ir valdymo srityje nustatymas.

Analizuotas 2020-0 1 - 0l - 2020 -1 2-3 1 laikotarpis.
Nurodytoje veiklos srityje korupcijos rizikos analize atliekama pirmQ kartq.

Atlikus analizg galima teigti, kad korupcijos pasirei5kimo tikimybe egzistuoja, nes i5 dalies

atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus

kriterijus - naudojant, valdant ir disponuojant ilgalaikiturtq, priimami sprendimai, kuriems nereikia
kitos valstybes ar savivaldybes istaigos patvirtinimo.

Tikrinamuoju laikotarpiu naudojant ir valdant ilgalaiki turtq korupcinio pob[dZio
nusikalstama veika nebuvo nustatyta, drausminiq bei kitq poveikio priemoniq nebuvo taikyta.

Pagrindiniai imones ilgalaikio materialiojo turto valdym4 ir naudojim4 reglamentuojantys

dokumentai:

- Ilgalaikio turto likvidavimo ir nura5ymo tvarka, patvirtinta generalinio direktoriaus

2016 m. lapkridio 3 d. isakymu Nr. 37;
- Generalinio direktoriaus 2017 m. geguZes 22 d. isakymu Nr. 28 d. patvirtintos UAB

,,PaneveZio autobusq parkas" nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo

vie5uose prekiq aukcionuose taisykles (toliau - Aukciono taisykles);
Generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 2l d. isakymu Nr. 11 patvirtinta Ilgalaikio,

trumpalaikio turto ir atsargq iSdavimo i5 sandelio, vaZtara5diq pasiraSymo tvarka;
- Generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 17 d. isakymas Nr. 52 ,,DeI ilgalaikio turto

minimaliq isigijimo kainq nusidevejimo arba amortizacijos normatyvq (metais) ir metodq
patvirtinimo, ivertinimo, nuraSymo, nusidevejimo normatyvq nustatymo komisijos sudarymo";

- Generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 26 d. isakymas Nr. 55 ,,Del komisijos
sudarymo nereikalingos arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viesuose prekiq
aukcionuose;

- Generalinio direktoriaus 2020 m. lapkridio 3 d. isakymas Nr. 53 ,,Del inventorizacijos
komisijq sudarymo";

- UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" apskaitos politikos, patvirtintos generalinio



direktoriaus 2003 m. gruodZio 31 d. priedas UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" apskaitos

organizavimas (patvirtinta generalinio direktoriaus 2013 m. gruodZio 31 d. isakymu Nr. 65);

I. Ilgalaikio turto isigijimas.

UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" - perkandioji organizacija, todel ilgalaikis materialusis

bei kitas turtas isigyjamas Viesqiq pirkimq istatymo nustatyta tvarka. Sio turto pirkimus
analizuojamuoju laikotarpiu organizavo ir lykde imones vadovo sudaryta nuolatine pirkimq
komisija.

Bendroves istatq 18 punkte nustatyta, kad valdybos kompetencija reglamentuojama
atitinkamomis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo nuostatomis. Pastarojo istatymo 34

straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatyta, kad valdyba priima sprendimus isigyti ilgalaikio turto uZ

kainq, didesng kaip ll20 bendroves istatinio kapitalo, jeigu istatuose nenurodyta kitokiakaina.
Ilgalaikio turto isigijimas planuojamas sudarant metini imones pirkimq planq. Pastar4ji

dokument4 tvirtina imones generalinis direktorius, su projektu supaZindinama bendroves valdyba.
Sprendimo isigyti ilgalaiki turt4 derinimas su bendroves valdymo organu - svarbus

korupcij os rizikos maZinimo faktorius.

IL llgalaikio turto ivedimas i eksploatacijq.

fsigytas ilgalaikis turtas (autobusai) ivedamas ! eksploatacij4 vadovaujantis generalinio

direktoriaus sudarytos komisijos, priemusios ilgalaiki turt4 ir ivertinusios turto atitikti vieSojo
pirkimo technines specifikacijos reikalavimams, i5vadomis. Turtas i eksploatacij4 ivedamas
generalinio direktoriaus isakymu. Kitas turtas itraukiamas i apskaitE pagal gautas PVM s4skaitas-

fakturas, suraSant ilgalaikio turto ivedimo i eksploatacijqaktq.
Analizuojamuoju laikotarpius generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. isakymu Nr. 1

sudaryta komisija naujiems BMC Procity 12M autobusams priimti; generalinio direktoriaus 2020
m. sausio 29 d. isakymu Nr. 4 ivesti i eksploatacij4 naujai pirkti autobusai BMC 320 PROCITY
CNG (12 vnt.).

Sillytina svarstyti poreiki patikslinti ilgalaikio turto ivedimo i eksploatacij4
reglamentavim4.

Taip pat generalinio direktoriaus isakymu sudaromos komisijos transporto kuro normoms
nustatyti. Analizuojamuoju laikotarpiu sura5ytas 2020 m. rugpjiidio 29 d. Autobuso kontrolinio
vaLiavimo aktas, kuriuo trys darbuotojai patvirtino autobuso ANADOLU ISZU (valst. Nr. JGH
488) ridos duomenis, ipilto kuro kieki nuvaZiavus kontrolini atstum4 bei automobilio kuro norm4.

Darytina i5vada, kad korupcijos pasirei5kimo tikimybe ir izika ivedant ilgalaiki firtq i
eksploatacij4 valdoma - lokaliniais teises aktais nustatyta, siulymus del kuro normq nustatymo
teikia, ilgalaiki turt4 (autobusus) apLinri ir ivertina jo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytiems
reikalavimams ne vienas darbuotojas.



III. ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVEJIMAS

fmones generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 17 d. isakymuNr. 52patvirtinti Ilgalaikio
turto minimaliq isigijimo kainq, nusidevejimo arba amortizacijos normatyvai (metais) ir metodai.
Sie rodikliai nustatyti atsiZvelgiant i PaneveZio miesto savivaldybes rekomendacijas. Tuo padiu

isakymu sudaryta ilgalaikio turto priskyrimo, ivertinimo, nura5ymo, nusidevejimo normatyvq
nustatymo komisija.

Nustatant ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvus bei tamavimo laik4 savaranki5kai
sprendimai nepriimami - vadovaujamasi teises aktuose nustatytais rodikliais ir terminais bei
akcininko rekomendacijomis. Todel nustatant ilgataikio turto nusidevejimo normatyvus korupcijos
aprai5kq tikimybe yra minimali.

IV. TURTO ISDAVIMAS IS SANDELIO
Generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. isakymu Nr. 11 patvirtintoje Ilgalaikio,

trumpalaikio turto ir atsargq i5davimo i5 sandelio, vaharaldiq pasira5ymo tvarkoje nurodytos
pareigybes darbuotojq, turindiq teisg pasiraSyti apskaitos dokumentus, suteikiandius teisg vidinems
operacijoms (paemimui iS sandelio naudoti). Asmenq, turindiq teisg valdyti ilgalaiki turt4 bei
pasiraSyti turto judejimo dokumentus, s4raSas laikytinas korupcijos rizikqmaZinandiu faktoriumi.

Tikslinga patikslinti pastar4ji dokument4, nes juo patvirtinti atsakingq uZ operacijos
atlikim4 bei teising4 iforminim4 para5ai - R. P. nebedirba imoneje.

V. INVENTORIZACIJA

UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" apskaitos politikos, patvirtintos generalinio
direktoriaus 2003 m. gruodZio 31 d. priedas UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" apskaitos
organizavimas (patvirtinta generalinio direktoriaus 2003 m. gruodZio 31 d. isakymu Nr. 65)
nurodyta, kad ilgalaikis turtas inventorizuojamas ne rediau kaip kart4 per metus prie5 metines
finansines atskaitomybes sudarym4, bei keidiantis materialiai atsakingiems asmenims -
inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam atsakingam
asmeniui.

Inventorizacijos taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. birZelio 3

d. nutarimu Nr. 719 (os reglamentuoja ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq
inventorizacijq),9.3 papunktyje nustatyta, kad turtas turi buti inventorizuojamas ir tais atvejais, kai
nustatomas ple5imo, vagystes, sukdiavimo, turto pasisavinimo ar i5Svaistymo faktas arba vertybiq
gedimas (pagal nustatymo dienos bDklg), ivyksta gaisras arba stichine nelaime (pagal gaisro arba
stichines nelaimes pasibaigimo dienos biiklg), - inventorizuojama turto dalis, likusi po gaisro,
stichines nelaimds, ple5imo, vagystds, sukdiavimo, turto pasisavinimo ar i55vaistymo fakto arba
vertybiq gedimo nustatymo; taip pat jei subjekto vadovas paveda tai atlikti del kitq prieZasdiq (9.4
p.). Siulytina perLiireti imones apskaitos organizavimo dokument4 ir papildyti ji minimomis
nuostatomis.

Kasmet atliekamos metines viso bendroves turto inventorizacijos. Analizuojamuoju
laikotarpius inventorizacij4 atliko generalinio direktoriaus 2020 m. lapkridio 3 d. isakymu Nr. 53

sudarytos metines 2020 m. inventorizacijos komisijos (atskiros ilgalaikio turto (2 komisijos pagal
materialiai atsakingus asmenis); centrinio ir tepalq sandelio; trumpalaikio turto; kuro sandelio;



kasos ir pas atsakingus asmenis esandiq grynqjr+ pinigq; likudio automobiliq kuro bakuose;

debitoriq-kreditoriq; kasos aparutt4; grieZtos apskaitos blankq; isipareigojimq; vienkartiniq bilietq
pas atsakingus asmenis. Per 2020 metus atliktos 493 inventorizacijos, suraSytos inventorizacijos
apra5q suvestines.

I5nagrinejus ilgalaikio turto inventorizacijos dokumentus nustatyta, kad inventorizacijos
apra5ai sunumefuoti, juose nurodyta komisijos sudetis, aktus pasira5e materialiai atsakingi asmenys,

inventorizacijos apra5us tvirtina istaigos vadovas. Prie inventorizacijos akto pridedami turto s4ra5ai

nurodant jo pavadinim4, inventorini numeri, kainq, tarnavimo laikq, likuting vertg, LodLiais
nurodomas ira5q skaidius. Materialiai atsakingas asmuo paraSu patvirtina, kad apraSe iSvardyt4 turt4
komisija jam dalyvaujant patikrino nat[ra ir ira5e i apraS4, taip pat patvirtina, kad inventoizavimo
komisijai pretenzijq neturi bei atsako uZ apra5e iSvardyto turto i5saugojim4. Inventorizacijos aktus
pasira5o visi komisijos nariai, apraS4 su buhalterines apskaitos duomenimis sutikrings darbuotojas.
Kiekvieno inventorizavimo apraSo lapo pabaigoje skaitmenimis ir LodZiais ira5omas fakti5kai rasto
turto kiekis, LodLiais lra5omas paskutinio ira5o eiles numeris.

Generalinio direktoriaus patvirtintame 2020 m. dokumentacijos plane paskirtas asmuo,
atsakingas uZ inventorizacij os dokumentq saugoj im4.

Apibendrinant inventorizavim4 reglamentuojandius teises aktus bei faktini Siq aktq

igyvendinim4, ilgalaikio turto inventorizacija atliekama bei dokumentai pildomi tinkamai, pagal
Taisykliq nustatytus reikalavimus. Kadangi inventorizacij4 atlieka vadovo isakymu sudarytos
komisijos, kurias sudaro ne maLiau kaip trys asmenys, inventorizuojant turt4 dalyvauja materialiai
atsakingas asmuo, po to visus duomenis su buhalterines apskaitos duomenimis patikrina
buhalterijos darbuotojas pagal kompetencij4, galiausiai inventorizacijos duomenis tvirtina imones
vadovas, taiyrapakankamos priemones korupcijos rizikai inventorizuojant turt4 maZinti.

.I/1. 
LIKVIDA'I/IMAS IR NURASYMAS

Ilgalaikio turto likvidavimo ir nura5ymo tvarkoje nurodyta, kad nenaudojamas ilgalaikis
materialus turtas, turintis didesng negu patvirtintQ likvidacing vertg, gali bffi nura5omas ir
likviduojamas bendroves valdybos sprendimu. Turtas, kurio likvidacine verte lygi likvidacinei
vertei, likviduojamas ir nura5omas generalinio direktoriaus isakymu (1-2 punktai). Tvarkoje
nurodytob prieZastys ir poZymiai, kada turtas gali buti pripaZintas netinkamu (negalimu naudoti, 4
p.). Generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 17 d. isakymu Nr. 52 nustatyta ilgalaikio turto
likvidacine verte (0,29 Eur).

Generalinio direktoriaus isakymu sudaryta komisija pildo pripaZinto nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nura5ymo ir likvidavimo akt4 (6 p.). Nura5ius
ilgalaiki turt4 (transporto priemones), liekamosios medZiagos, atsiradusios i5montavus ilgalaiki
materialqji turtq,, uLpajamuojamos apskaitoje verte, kuri4 nustato generalinio direktoriaus sudaryta
komisija (7. 1 papunktis).

Nustadius, kad iS numatytq uZpajamuoti dalies atsargq priduoti i sandeli netikslinga,
komisija (remonto dirbtuviq vir5ininkas, technikos vadybininkas, perveZimq skyriaus vir5ininkas)
sura5o aktq, kuri tvirtina generalinis direktorius (7.1.2 papunktis). Generalinio direktoriaus
sudaryta komisija pildo ilgalaikio turto nura5ymo akt4, prie kurio pridedamas nuraSomo ilgalaikio
turto s4raSas (7 .3.1 -7 .3.2 papunkdiai).' 

Siiilytina papildyti Ilgataikio turto likvidavimo ir nura5ymo tvark4, nustatant prane5imo



apie ilgalaikio turto sugedim4, neatitikim4 techniniams reikalavimams ir pan.

Per 2020 metus sura5yti 14 Turto pripaZinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti

aktai (autobusr4 nura5ymai). Aktuose nurodoma visa butina informacija. Akt4 pasiraSo visi

komisijos nariai.

fvertinus ilgalaikio turto nuraSymo reglamentavim4, konstatuotina, kad tikimybe

piktnaudZiauti nura5ant 5i turt4 yra minimali, nes sprendimus nuraSyti ir likviduoti ilgalaiki turt4

(didesni nei likvidacine 0,29 Eur verte) priima bendroves valdymo organas (valdyba). Korupcijos

pasirei5kimo tikimybe yra ta, kad darbuotojq, dalyvaujandiq Sioje veiklos srityje, funkcijos,

uZdaviniai, darbo ir sprendimq priemimo tvarka bei atsakomybe nera i5samiai reglamentuoti.

VII. AUKCIONAI

Aukciono taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m.

geguZes 9 d. nutarimu Nr.531 ,,Del Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybes ir
savivaldybiq turto pardavimo vie5uose prekiq aukcionuose tvarkos patvirtinimo" bei nustato turt4,

kuris gali biiti parduodamas imones turto viesuose prekiq aukcionuose, asmenis, galindius rengti

aukcionus, aukcionq vykdymo eig4, iskaitant aukciono paskelbim4, parengiamuosius darbus, ir
atsiskaitym4 uZ aukciono rengim4 ir jame nupirkt4 turt4.

Aukcionuose parduodamas imones turtas pripaZintas nereikalingu arba netinkamu

(negalimu) naudoti (Taisykliq I punktas).

Galutini sprendim4 parduoti ilgalaiki turt4 aukcione priima imones vadovas.

Taisykles nustato skelbimo apie organizuojam4 aukcion4 paskelbimo terminus, skelbimo

turini, nurodo, kokiuose Saltiniuose turi buti paskelbiama apie aukcion4.

Parduodamo turto prading pardavimo kain4 nustato aukciono komisija, sudaryta

generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 26 d. isakymuNr.55.
Aukcione parduodamas turtas, kurio isigijimo savikainayra didesne kaip 14 481,00 Eur ar

del kurio pradines pardavimo kainos nesutaria minimos komisijos nariai, vertinamas Lietuvos

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymo nustatyta tvarka (Aukciono taisykliq 17

punktas).

taisykles reglamentuoja dalyviq registracijos, aukciono vedimo tvark4, nustato, kada jis
laikomas neivykusiu, kaip iforminamas aukcione parduoto turto lsigijimas.

Analizuojamu laikotarpiu nevykdytas nd vienas aukcionas.

fvertinus imoneje nustatyt4 aukciono organizavimo reglamentavim4 konstatuotina, kad

korupcijos pasireiSkimo tikimybe yra ta, kad sprendimams priimti nereikia kitos valstybes ar

savivaldybes istaigos patvirtinimo, bei priemus sprendim4 ilgalaiki turt4 parduoti aukcione, ji
apLinri ir ivertina komisija, aukcion4 organizuoja ir vykdo ta pati komisija. Pardavimo kainos

nustatymo ir aukciono organizavimo ir'vykdymo funkcijos yra neatskirtos, jas vykdo tie patys

darbuotojai, tuo tarpu funkcijq atskyrimas yra rizikos piktnaudZiauti organizuojant ir vykdant

aukcionus maZinimo faktorius. Tikslinga perZiflreti ir, esant poreikiui, koreguoti Aukciono taisykles

papildant nuostatomis del elektroninio aukciono vykdymo galimybes, nurodant, kas priima

sprendim4 del aukciono vykdymo b[do. Taip pat svarstytina del Aukciono tvarkos 25.3 papunkdio

tikslingumo - ar bUtina aukciono dalyviui juridiniam asmeniui pateikti istatus (ar asmuo

registruotas juridiniq asmenq registre, jo teisini status4 galima patikrinti vie3uose registruose).



Priemonds, kuriq butina imtis korupcijos tikimybei ilgalaikio turto naudojimo ir
valdymo srityje teikiamq paslaugq teikimo veiklos srityje salinti:

1. Siekiant padidinti darbuotojq antikorupcini s4moningum4 fu sumaZinti korupcijos
pasirei5kimo tikimybg istaigoje, organiztoti paskaitas (seminarus) korupcijos prevencijos temomis.

2. Svarstyti poreiki patikslinti ilgalaikio turto ivedimo i eksploatacij4 reglamentavim4.
3. Patikslinti generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. isakymuNr. 11 patvirtint4

Ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargq i5davimo i5 sandelio, vahtaraldiq pasiraSymo tvark4
(atsakingus uZ operacijos atlikim4 bei teising4 iforminim4 darbuotojus).

4. Svarstyti Ilgalaikio turto likvidavimo ir nuraSymo tvarkos perZi[rejimo tikslingum4
(reglamentuojant prane5imo apie ilgalaikio turto sugedim4, neatitikim4 techniniams reikalavimams
ir pan.);

5. Svarstyti galimybg sudaryti atskir4 komisij4 aukcione parduodamo ilgalaikio turto
apLiurai ir ivertinimui (atskiriant pardavimo kainos nustatymo ir aukciono organizavimo ir
vykdymo tunkcijas).

6. PerZiureti ir, esant poreikiui, koreguoti Aukciono taisykles papildant nuostatomis del
elektroninio aukciono vykdymo galimybes, nurodant, kas priima sprendim4 del aukciono vykdymo
budo; bei del Aukciono tvarkos 25.3 papunkdio tikslingumo - ar bttina aukciono dalyviui
juridiniam asmeniui pateikti istatus (ar asmuo registruotas juridiniq asmenq registre, jo teisini
status4 galima patikrinti vieSuose registruose).
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