
                             IŠVADA 

DĖL VEIKLOS SRITIES KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS  

2020-09-07 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo”, 2020 m. III ketvirtį atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fonde (toliau — Bendrovė). 

Analizuotas laikotarpis nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. 

Korupcijos tikimybės nustatymo analizė buvo atliekama remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl 

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“ (toliau — Metodika). 

Analizuojamu laikotarpiu buvo nagrinėta veiklos sritis – tinkamam Bendrovės funkcijų ir veiklos 

atlikimui užtikrinti tarnybinio transporto (lengvojo automobilio) naudojimas Bendrovėje. 

Informacija korupcijos pasireiškimo tikimybei pasirinktai veiklos sričiai nustatyti buvo renkama: 

1. analizuojant įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos 

pasireiškimo nustatymo tvarka, siekiant nustatyti informaciją, kurios reikia atliekant nagrinėjamos 

veiklos srities analizę; 

2. analizuojant Bendrovės vidaus dokumentus, nustatančius vidinę tvarką įgyvendinant Bendrovei 

paskirtas funkcijas, siekiant nustatyti, ar šie dokumentai užkerta kelią korupcijos apraiškoms bei 

įgalina nustatyti korupcijos pasireiškimo faktus; 

3. analizuojant atskirų Bendrovės darbuotojų pateiktą informaciją, siekiant nustatyti, ar laikomasi 

teisės aktų nuostatų.  

Vertinant Bendrovės veiklos sritį, kiek tai susiję su tarnybinio transporto naudojimu kitoms 

tiesioginėms funkcijoms atlikti, buvo analizuoti šie teisės aktai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 

m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo 

biudžetinėse įstaigose  taisyklių patvirtinimo“ ir  Bendrovės direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymas 

Nr. 2B-26 „Dėl automobilio naudojimo tarnybos reikmėms taisyklių“. 

Vertinimo metu buvo išnagrinėtas nagrinėjamos veiklos srities procesas Bendrovėje. Bendrovės 

tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, saugojimo, ridos ir degalų apskaitos, naudojimo kontrolės 



ir netarnybinių automobilių naudojimo Bendrovėje tvarką nustato Bendrovės Automobilio naudojimo 

tarnybos reikmėms taisyklės (toliau – Taisyklės). Už automobilio naudojimo tarnybos reikmėms, 

vykdymo kontrolę Bendrovės direktoriaus įsakymu yra paskirti atsakingi darbuotojai: 

- už automobilio eksploatavimą, jo priežiūrą; 

- eksploatavimo išlaidų sąmatos  kontrolę 

- degalų sunaudojimo apskaitą ir jų apmokėjimą. 

Bendrovėje šiuo metu nuosavybės teise disponuoja vienu tarnybiniu lengvuoju automobiliu, kuris 

naudojamas atliekant Bendrovės bendrosios veiklos srities funkcijas ir kitas funkcijas užtikrinančias 

Bendrovės funkcionavimą, atstovaujant Bendrovę oficialiuose renginiuose, posėdžiuose, pasitarimuose  

ar vykstant į komandiruotes. Bendrovė neturi tarnybinių automobilių, įsigytų pagal nuomos ar veiklos 

nuomos sutartis. 

Taisyklėse nustatyta, kad tarnybinis automobilis gali būti naudojamas tik tarnybos reikmėms. 

Bendrovės darbuotojas dėl leidimo naudotis automobiliu tarnybos reikmėms Vilniaus mieste ir rajone 

kreipiasi į savo skyriaus vadovą, Bendrovės direktorių arba kitą sprendimus priimantį asmenį. Siekiant 

sumažinti riziką panaudoti tarnybinį automobilį ne pagal paskirtį, Taisyklių priede yra išvardintas 

objektų, esančių Vilniaus mieste ar rajone, į kuriuos vykstama automobiliu tarnybinių užduočių 

vykdymui, sąrašas. Bendrovės darbuotojai, kuriems patikėtas tarnybinis automobilis, išvykdami už 

Vilniaus rajono ribų, privalo įforminti komandiruotę. 

Taisyklėse nustatyta, kad esant būtinybei tarnybos reikmėms gali būti naudojami ir Bendrovės 

darbuotojams priklausantys automobiliai. Tokiu atveju, asmeninio automobilio naudojimas tarnybos 

reikmėms turi būti įforminamas Bendrovės direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma: važiavimo tikslas, 

automobilio markė, valstybinis numeris, degalų sunaudojimas 100-ui kilometrų. Nagrinėjant pasirinktą 

veiklos sritį, buvo nustatyta, kad Bendrovėje įforminami komandiruočių įsakymai, tačiau juose 

nenurodoma automobilio markė, valstybinis numeris, degalų sunaudojimas 100-ui kilometrų, kai 

tarnybos reikmėms naudojami Bendrovės darbuotojams priklausantys automobiliai. Bendrovė su 

automobilių savininkais/naudotojais sudaro automobilio nuomos sutartį. Nuomos sutartyse nurodoma 

nuomos kaina, įskaitant Bendrovės darbuotojo sumokamą gyventojų pajamų mokestį. Pavyzdinėse 

tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse numatyta, kad  naudojant 

netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, Bendrovės darbuotojui turi būti kompensuojamos degalų 

įsigijimo ir amortizacijos išlaidos. Korupcijos pasireiškimo tikimybės požiūriu, Bendrovės Taisyklėse 

turėtų  būti išsamiau aprašyta netarnybinių automobilių naudojimas tarnybos reikmėms tvarka. 

Bendrovės tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis. Atostogų, ligos 

laikotarpiu turi būti laikomi šalia Bendrovės administracinių patalpų esančioje saugojimo aikštelėje. Tuo 



atveju, jei komandiruotė trunka daugiau negu vieną dieną, komandiruotės metu automobiliai gali būti 

saugojami ir kitoje vietoje. 

Kelionė tarnybiniu automobiliu Bendrovėje įforminama kelionės lapu. Kelionės lapas pildomas 

atskirai kiekvienam automobiliui už kalendorinį mėnesį. Darbuotojas, vykęs į komandiruotė tarnybiniu 

automobiliu, kiekvieną kartą grįžęs buhalteriui pateikia informaciją apie nuvažiuotus kilometrus, 

nurodant komandiruotės spidometro pradinį ir galutinį parodymus. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo 

dieną darbuotojas, atsakingas už automobilių eksploatavimą, jo priežiūrą, perduoda buhalteriui 

tarnybinių automobilių spidometrų parodymus. 

Degalai Bendrovėje nurašomi vadovaujantis direktoriaus patvirtintomis degalų sunaudojimo 

normomis. Buhalteris apskaičiuoja per ataskaitinį mėnesį faktinį degalų sunaudojimą ir įformina 

nurašymo aktu, kurį tvirtina direktorius. Atsiskaitymui už degalus yra naudojama kuro kortelė. Nesant 

galimybės atsiskaityti už degalus kortele, darbuotojas atsiskaito grynaisiais pinigais ir buhalteriui 

pateikia degalų įsigijimo dokumentus. 

Bendrovės automobilis, vadovaujantis Pavyzdinėse tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo 

biudžetinėse įstaigose taisyklėse numatyta tvarka, yra pažymėtas įstaigos pavadinimu ir patvirtintu 

įstaigos logotipu ant automobilio šoninių durelių iš abiejų automobilio pusių. 

Motyvuotos išvados 

Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes vertintos 

Bendrovės veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 

dalyje nustatytus kriterijus. Įvertinus Bendrovės analizuojamos veiklos srities priimtus sprendimus, jų 

organizavimą, vykdymą, kontrolę, atsakingų asmenų funkcijų reglamentavimą, teisės aktus, kuriais 

vadovaujamasi siekiant tinkamai naudotis tarnybiniu transportu, galima konstatuoti, kad korupcijos 

tikimybė gali egzistuoti, tačiau remiantis esančiais teisės aktais, ši sritis yra valdoma ir pakankamai 

reglamentuota. Siekiant maksimaliai sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, rekomenduotina atlikti 

Bendrovės automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklių pakeitimus, susijusius su netarnybinių 

automobilių panaudojimu tarnybos reikmėms, t.y. numatyti automobilių nuomos sutarčių sudarymo 

galimybes, numatant, kad nuomos kaina turi atitikti kompensacijos dydį (degalų įsigijimo ir 

amortizacijos išlaidas) bei  atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. 

nutarimo Nr. 1341 nuostatas. 
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