LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJAS
SPRENDIMAS
DĖL REIKŠMINGŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE
2009 m. gegužės 26 d. Nr. SP-8
Vilnius

Išnagrinėjęs valstybinio audito, atlikto Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų
komisijoje, 2008-05-04 ataskaitą Nr. FA-P-10-7-27,
n u s t a t a u:
1. Vyriausioji rinkimų komisija (pirmininkas − Zenonas Vaigauskas) neužtikrino
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 9 punkte numatytos funkcijos −
vadovauti apygardų rinkimų komisijų finansinei veiklai – tinkamo vykdymo. Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, būdamas valstybės biudžeto asignavimų valdytoju,
netinkamai vykdė Biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytą pareigą
užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą,
efektyvumą ir rezultatyvumą:
1.1. nuo 2008 m. rugpjūčio 5 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. vienuolikai (iš 71) apygardų
komisijų pirmininkų (žr. ataskaitos 2 priedą) už mėnesį buvo apskaičiuota nuo 4 000 iki 6 624 Lt
atlyginimo, t. y. apmokėta už dirbtą ilgesnę negu Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatytą
40 valandų darbo savaitę. Minėtiems apygardų komisijų pirmininkams apmokėta už visas
kalendorines mėnesio dienas, įskaitant poilsio ir švenčių dienas (31 d. x 128 Lt = 4 000 Lt), arba už
kiekvieną kalendorinę mėnesio dieną, įskaitant poilsio ir švenčių dienas, ir viršijant Darbo kodekso
144 straipsnio 2 dalyje nustatytą 8 darbo valandų kasdieninio darbo laiko trukmę, t. y. pastaruoju
atveju daugiau už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-18 nutarimo Nr. 916 „Dėl
atlyginimo už darbą Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento,
savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumo komisijose“ 1 punkte nustatytą darbo dienos tarifą
(31 d. x 213,68 Lt = 6 624 Lt). Apmokėtas apygardų komisijų pirmininkų darbo laikas su
viršvalandžiais neatitinka Darbo kodekso 144 straipsnio, 150 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse,
152 straipsnyje numatytų nuostatų ir apribojimų;
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1.2. apskaičiuojant Vakarinės rinkimų apygardos Nr. 27 apygardos komisijos pirmininko,
pavaduotojo ir sekretoriaus atlyginimus spalio mėnesį, buvo taikomi maksimalūs Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008-09-18 nutarimu Nr. 916 „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos
Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir
referendumo komisijose“ nustatyti tarifai už darbo dieną, nepriklausomai nuo darbo laiko apskaitos
žiniaraštyje pažymėto dirbto laiko;
1.3. Senamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 2 rugsėjo mėn. apygardos komisijos narių darbo
laiko apskaitos žiniaraštyje klaidingai susumuotas visų narių dirbtų dienų ir valandų skaičius, todėl
neteisingai apskaičiuotas didesnis atlyginimas;
1.4. Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 apygardos komisijos pirmininkui ir pavaduotojui
spalio mėn. už vieną darbo dieną sumokėta du kartus;
1.5. Vakarinėje rinkimų apygardoje Nr. 27 rinkimų apylinkių Nr. 21 ir 23 komisijų
pirmininkams skirtos vienkartinės piniginės išmokos viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008-09-18 nutarimu Nr. 916 patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Respublikos
Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ir referendumo komisijų pirmininkų, jų
pavaduotojų ir narių skatinimo tvarkos aprašo 2 punkte nustatytus jų dydžius (komisijų pirmininkai
gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka, kuri negali būti didesnė kaip 100 procentų gauto
atlyginimo per mėnesį);
1.6. Vakarinės rinkimų apygardos Nr. 27 apygardos buhalteriui darbo užmokestis
apskaičiuotas taikant didesnius atlygius už darbo dieną, negu nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-09-18 nutarimu Nr. 916 patvirtinto Apmokėjimo samdomam personalui už darbą
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos
Parlamentą komisijose ir asmenims už ūkinių ir techninių funkcijų atlikimą referendumo komisijose
tvarkos aprašo 4 punkte;
1.7. Senamiesčio rinkimų apygarda Nr. 2, Radviliškio rinkimų apygarda Nr. 44 ir Suvalkijos
rinkimų apygarda Nr. 63 Vyriausiajai rinkimų komisijai nepateikė Darbo kodekso 147 straipsnio
6 dalyje nustatytų darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenų apie buhalterių ir kompiuterininkų
faktiškai dirbtą darbo laiką.
2. Vyriausioji rinkimų komisija Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d.
ataskaitoje (forma Nr. 2), nesivadovaudama Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03
įsakymu Nr. 1K-184 patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacija, juridinio asmens teisių neturinčioms apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms
skirtas ir jų panaudotas valstybės biudžeto lėšas (7 075,2 tūkst. Lt) neteisingai nurodė kaip
asignavimų valdytojo pervedamas lėšas nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems
subjektams pavedimams vykdyti (kodas 2.2.1.1.1.31).
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3. Vyriausioji rinkimų komisija, nesivadovaudama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200105-14 nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 67 punktu − nepatvirtinusi biudžeto išlaidų sąmatos,
kurioje būtų nurodytas lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį − pagal 2008-08-12
sutartį Nr. 08-649-17KOD/S1-20 pervedė Užsienio reikalų ministerijai 307,5 tūkst. Lt Seimo
rinkimų ir referendumo organizavimui ir vykdymui Lietuvos Respublikos diplomatinėse
atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Be to, sutartyje numatyta atsiskaitymo forma neatitinka šių
taisyklių 68 punkto, nes ministerija turėjo būti įpareigota Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).
4. Vyriausioji rinkimų komisija nė vienam Vyriausiosios rinkimų komisijos nariui audituotu
laikotarpiu nemokėjo priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, nustatyto Valstybės politikų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte.
5. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko 2008-08-18 įsakymu Nr. Į2-30 „Dėl
pavadavimo ligos metu“ Rinkimų organizavimo skyriaus vyriausiajam specialistui (karjeros
valstybės tarnautojui) nepagrįstai skirtas 50 proc. pareiginės algos dydžio (1 543 Lt) vienkartinis
priedas. Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas pareiginės algos
dydžio vienkartinis priedas gali būti skiriamas, kai valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo
komisija, įvertinusi karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, valstybės tarnautoją į
pareigas priimančiam asmeniui siūlo karjeros valstybės tarnautojui palikti turimą pirmą
(aukščiausią) kvalifikacinę klasę ir skirti jam pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą (Valstybės
tarnybos įstatymo 22 straipsnio 14 dalies 4 punktas). Už kito valstybės tarnautojo pavadavimą
galėjo būti skiriama Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte (2002-04-23
įstatymo Nr. IX-855 redakcija) numatyta priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar
papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą, tačiau šiam karjeros
valstybės tarnautojui skirtų priedų ir priemokų suma tuo laikotarpiu jau sudarė maksimalų
Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2007-06-07 įstatymo Nr. X-1175 redakcija)
nustatytą leidžiamą priedų ir priemokų dydį (70 proc. pareiginės algos).
Vadovaudamasis Valstybės kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir 18 straipsnio
1 dalies 1 punktu,
n u s p r e n d ž i u:
Nurodyti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui
Vaigauskui valstybinio audito metu nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsniu, sprendimas per 20 kalendorinių
dienų nuo sprendimo gavimo dienos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali
būti skundžiamas teismui.
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Sprendimas siunčiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui Vaigauskui ir
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Viktoras Švedas

