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DĖL TARNYBINIŲ TELEFONŲ LIMITŲ PATIKRINIMO

Žodiniu Kalvarijos savivaldybės mero pavedimu buvo atliktas Kalvarijos savivaldybės
biudžetinių įstaigų (pasirinktinai) tarnybinių telefonų limitų nustatymas ir lėšų, skirtų ryšių
(tarnybinių telefonų) paslaugoms apmokėti, panaudojimas. Atrankos būdu buvo patikrintos 7
įstaigos: Sangrūdos vidurinė mokykla, Suaugusių vidurinė mokykla, Jungėnų pagrindinė mokykla,
Alksninės pagrindinė mokykla, Liubavo pagrindinė mokykla, Akmenynų pagrindinė mokykla ir
Kultūros centras.
Pažymėtina, kad tarnybinių mobiliųjų telefonų išlaidų dydžius reglamentuoja 2002 m.
kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 331, kurio 1 p. numatyta, kad
tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitos dydis negali viršyti 0,45 procento patvirtintų asignavimų
darbo užmokesčiui, o pagal 2 p. nuostatas, būtina patvirtinti įstaigoje sąrašus pareigų, kurias einant
suteikiama teisė naudotis tarnybiniu mobiliuoju telefonu, taip pat nustatyti limitus ir kontroliuoti,
kad šių limitų būtų laikomasi. Nustatant limitą lėšoms, skirtoms apmokėti mobiliojo ryšio
sąskaitas, būtina atmesti darbuotojo atostogų laiką.
1 lentelėje pateikiama atlikto patikrinimo santrauka pagal įstaigas, iš kurios matyti, kiek
kiekvienoje įstaigoje dirba darbuotojų, kiek įstaiga turi tarnybinių telefonų, kokios yra iš viso
išlaidos už tarnybinius telefonus, kiek išlaidų tenka 1 įstaigos darbuotojui ir koks turėtų būti
limitas mobiliems telefonams, remiantis aukščiau minėtu LR Vyriausybės nutarimu.
1 lentelė
Darbuotojų
skaičius

Tarnybinių
Išlaidos už tel.
tel. sk. viso
per metus (Lt.)
(mob.+ laidinis) viso (mob.+ laidinis)

(2 + 4)
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1 darb. vid.
tenka
išlaidų (Lt.)

Sangrūdos vid. m.
Suaugusių vid. m.
Jungėnų pag. m.
Alksninės pag. m.
Liubavo pag. m.
Akmenynų pag. m.

52
19
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6
2
1
1
5
9

3710,72 (1292,54 + 2418,18) 71,36
1935,79 (899,79 + 1036)
101,88
2084,08 (0 + 2084)
46,31
986,75 (0 + 986,75)
39,47
3388,64 (1528,64 + 1860)
130,33
3672,77 (2422,77 + 1250)
118,48

Kultūros centras
Kultūros centras

36
36

19 (14+5) viso: 13339,29 (10047,93+3291,36) 370,53
biudžeto lėšos: 7724,27 (4432,91 + 3291,36) 214,56

Limitas
mob. Tel.
0,45%
nuo DUF
4490
1470
3260
1930
2340
2200
1781
1781

Patikrinus pateiktus įstaigų duomenis, darytinos sekančios išvados:
1. Sangrūdos vidurinės mokyklos atžvilgiu:
a) telefoninių pokalbių limitai ketvirčiui nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus
įsakymais, tačiau vieno TEO abonento numerio limitas nėra nustatytas (įsakyme nurodyta
„nelimituota“);
b) tarnybinių telefonų naudojimo tvarka patvirtinta direktoriaus įsakymu;
c) patvirtinti limitai ir patirtos įstaigos išlaidos neviršija LR Vyriausybės nutarimu
patvirtintų išlaidų sumos dydžio.
2. Suaugusiųjų vidurinės mokyklos atžvilgiu:
a) telefoninių pokalbių limitai mėnesiui nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus
įsakymu, tačiau nėra aišku kokiam abonento numeriui nustatytas limitas ir koks tikslus mėnesio
limito dydis (nenurodyta ar limitas mėnesiui nurodytas su PVM ar be PVM);
b) įstaigos naudojimosi tarnybiniais telefonais tvarka patvirtinta direktoriaus
įsakymu;
c) patvirtinti limitai ir patirtos įstaigos išlaidos neviršija LR Vyriausybės nutarimu
patvirtintų išlaidų sumos dydžio.
3. Jungėnų pagrindinės mokyklos atžvilgiu:
a) limitas už ryšio paslaugas nustatytas ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu,
tačiau nėra aišku kokioms ryšio paslaugoms (telefonui, internetui ir pan.), kokiam abonento
numeriui bei kokiam laikotarpiui nustatytas limitas ir koks tikslus limito dydis (nenurodyta ar
limitas už ryšio paslaugas nurodytas su PVM ar be PVM);
b) naudojimosi tarnybiniais fiksuoto ryšio telefonais tvarka patvirtinta direktoriaus
įsakymu;
c) patvirtintas limitas ir patirtos įstaigos išlaidos neviršija LR Vyriausybės nutarimu
patvirtintų išlaidų sumos dydžio.
4. Alksninės pagrindinės mokyklos atžvilgiu:
a) telefono pokalbių limitas nustatytas ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu,
tačiau 1 punkte nėra nurodyta kokiam abonento numeriui nustatytas limitas, o 3 punkte visiškai
neaišku kas ir per kokį terminą įneša lėšas už viršytus limitus;
b) tarnybinio telefono naudojimo tvarkos įstaigoje nėra patvirtinta;
c) patvirtintas limitas ir patirtos įstaigos išlaidos neviršija LR Vyriausybės nutarimu
patvirtintų išlaidų sumos dydžio.
5. Liubavo pagrindinės mokyklos atžvilgiu:
a) telefono pokalbių limitas nustatytas ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu,
tačiau 1 punkte nėra nurodyta kokiam abonento numeriui nustatytas limitas, o 3 punkte neišskirta
kas ir per kokį terminą įneša lėšas už viršytus limitus, kadangi įsakymu mobilieji telefonai
nepriskirti įstaigos darbuotojams;
b) naudojimosi tarnybiniais telefonais taisyklės patvirtintos direktoriaus įsakymu;
c) patvirtinti limitai ir patirtos įstaigos išlaidos neviršija LR Vyriausybės nutarimu
patvirtintų išlaidų sumos dydžio.
6. Akmenynų pagrindinės mokyklos atžvilgiu:
a) telefoninių pokalbių limitai nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus įsakymais.
2008-08-29 įsakymo Nr. 86 lentelės 5 numeriu pažymėtoje eilutėje nėra nurodyta kam priskirtas
telefonas ir kam nustatytas 26 litų mėnesio ir 312 litų metų pokalbių limitas. Taip pat minėtame
įsakyme nėra nurodyta kokiem telefonų abonentų numeriam nustatyti pokalbių limitai.
b) naudojimosi tarnybiniais telefonais taisyklės patvirtintos direktoriaus įsakymu;

c) patvirtinti limitai ir patirtos įstaigos išlaidos už tarnybinių mobiliųjų telefonų
pokalbius viršija LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų išlaidų sumos dydžius (limitai viršija 0,7
tūkst. Lt., išlaidos 0,2 tūkst. Lt.)
7. Kultūros centro atžvilgiu:
a) telefoninių pokalbių limitai nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus
įsakymais;
b) tarnybinių telefonų naudojimo tvarka patvirtinta direktoriaus įsakymu;
c) patvirtinti limitai ir patirtos įstaigos išlaidos už tarnybinių mobiliųjų telefonų
pokalbius viršija LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų išlaidų sumos dydžius (limitai viršija 3,1
tūkst. Lt., išlaidos viršija 2,6 tūkst. Lt.; iš darbuotojų užmokesčio papildomai išskaityta 5,6 tūkst.
Lt. mobiliojo ryšio paslaugoms apmokėti).
Rekomendacijos:
1. Sangrūdos vidurinei mokyklai:
- įsakymu nustatyti ir patvirtinti visų be išimties įstaigoje esančių tarnybinių telefonų
išlaidų pokalbiams ir abonentiniam mokesčiui limitus;
- minėtus limitus nustatyti mėnesiui ir metams su PVM, atitinkamai pakeisti įstaigos
telefonų naudojimo tvarką ir kontroliuoti kaip laikomasi nustatytų limitų kas mėnesį.
- su įsakymų ir tvarkos pakeitimais pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
2. Suaugusiųjų vidurinei mokyklai:
- patvirtinti įsakymu tarnybinių telefonų pokalbių limitus, nurodant tikslius telefonų
abonentų numerius bei aiškiai apibrėžiant limitų dydį mėnesiui ir metams su PVM;
- patvirtinti naują naudojimosi tarnybiniais telefonais tvarką, kurioje būtų detaliai išaiškinta
2 punkto nuostata „už telefonų pokalbių tikslingumą atsakinga sekretorė“ (kaip kontroliuoti
pokalbių tikslingumą – ar klausytis sekretorei pokalbių, ar užregistruoti skambutį žurnale, ar
pačiai surinkti numerį ir pan., bei kaip elgtis, jeigu pokalbis netikslingas). Šis punktas susijęs su 4
ir 5 punktais, iš kurių taip pat nėra aišku kaip įstaigos vyr. buhalterė išsiaiškina limitus viršijusius
darbuotojus bei kaip tiksliai nustatyti kokia apimtimi telefonai buvo naudoti ne darbo tikslais. Visa
tai būtina aiškiai ir tiksliai išdėstyti, kadangi šių aplinkybių ir situacijų detalus išaiškinimas įtakoja
telefoninių pokalbių kontrolę, leidžia nustatyti darbuotojus, viršijusius patvirtintus limitus ir
nesudaro kliūčių viršytas pokalbių limitų sumas išskaičiuoti iš darbuotojų atlyginimo.
- su įsakymų ir tvarkos pakeitimais pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
3. Jungėnų pagrindinei mokyklai:
- patvirtinti įsakymu tarnybinio telefono pokalbių limitą, nurodant tikslų telefono abonento
numerį bei aiškiai apibrėžiant limito dydį mėnesiui ir metams su PVM;
- pakeisti arba patvirtinti naują naudojimosi tarnybiniais telefonais tvarką, kadangi
galiojančioje tvarkoje nėra aišku kaip raštinės vedėja kontroliuoja pokalbių tikslingumą, kaip
nustato kas ir kiek viršijo pokalbių limitą, kodėl būtent ji išieško ir padengia skirtumą viršijus
darbuotojams limitą, nors už telefoninių išlaidų apskaitą atsako vyr. buhalteris. Tvarkoje būtina
nuosekliai ir aiškiai išdėstyti telefoninių pokalbių kontrolės mechanizmą (kas atsakingas, kaip ji
vykdoma, kaip išsiaiškinti limitus viršijusius darbuotojus, kaip nustatyti kokia apimtimi telefonai
buvo naudoti ne darbo tikslais – ar fiksuojant pokalbių laiką, ar kainą, detalizuoti mokėjimo tvarką
už viršytus pokalbių limitus ir panaudojus tarnybinį telefoną ne darbo tikslais).
- su įsakymų ir tvarkos pakeitimais pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
4. Alksninės pagrindinei mokyklai:
- patvirtinti įsakymu tarnybinio telefono pokalbių limitą, nurodant tikslų telefono abonento
numerį ir tiksliai apibrėžti limito dydį mėnesiui ir metams su PVM;

- vadovaujantis 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 331
„dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“, parengti ir patvirtinti įsakymu įstaigos naudojimosi
tarnybiniais telefonais tvarką, kurioje be bendrų nuostatų būtina aptarti kas turi teisę naudotis
tarnybiniu telefonu, kas yra atsakingas už nustatytų pokalbių limito kontrolę, kas vykdo išlaidų už
telefoninius pokalbius apskaitą, kokiu būdu kontroliuojama telefono naudojimas išskirtinai darbo
funkcijoms vykdyti, smulkiai numatyti kaip ir per kokį terminą atsiskaitoma, viršijus nustatytą
pokalbių limitą ar panaudojus tarnybinį telefoną ne darbo tikslais.
- su įsakymais ir tvarka pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
5. Liubavo pagrindinei mokyklai:
- patvirtinti įsakymu tarnybinių telefonų pokalbių limitą, nurodant visus telefonų abonentų
numerius ir apibrėžti limito dydžius mėnesiui ir metams su PVM, o taip pat priskirti tarnybinius
mobiliuosius telefonus atitinkamiems įstaigos darbuotojams, kad būtų užtikrintas apmokėjimas,
viršijus pokalbių limitus;
- patikslinti naudojimosi tarnybiniais telefonais taisyklių 10 ir 11 punktus, paliekant vieną
limitų skaičiavimo terminą – mėnesis, taip pat pakeisti arba panaikinti taisyklių 16 punktą, nes jis
prieštarauja aukščiau minėto LR Vyriausybės nutarimo 2 p. (nustatant limitą lėšoms, skirtoms
apmokėti mobiliojo ryšio sąskaitas per mėnesį ir per metus, būtina atmesti darbuotojo atostogų
laiką).
- su įsakymais ir taisyklių pakeitimais pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
6) Akmenynų pagrindinei mokyklai:
- patvirtinti įsakymu naujus tarnybinių mobiliųjų telefonų pokalbių limitus, kad jų nustatyti
dydžiai neprieštarautų 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 331
„dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“. Įsakyme nurodyti kam koks telefono abonento numeris
priskiriamas naudoti, koks mėnesio ir metų pokalbių limitas nustatomas konkrečiam telefono
abonento numeriui su PVM;
- peržiūrėti ir patikslinti naudojimosi tarnybiniais telefonais taisyklių 13 punktą
(rekomenduotina pokalbių limitus kontroliuoti ir už jų viršijimą sumokėti kas mėnesį, o ne kartą
per metus); 14.1 punktą, iš kurio nėra aišku kada ir už kokį terminą įspėjami darbuotojai, viršiję
limitus; taip pat suderinti 13 ir 20 punktus tarpusavyje, nustatant vieningą limitų skaičiavimo ir
kontrolės laikotarpį;
- su įsakymais ir taisyklių pakeitimais pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
7) Kultūros centrui:
- atsižvelgiant į 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 331
„dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ bei į įstaigos darbo specifiką, patvirtinti tarnybinių mobiliųjų
telefonų pokalbių limitus. Įsakyme dėl telefonų pokalbių limito nustatymo patvirtinti ne tik
mėnesio limitus, tačiau ir metinius limitus, nurodant sumą su PVM; taip pat nuostatą „darbuotojų
kasmetinių atostogų metu telefoninių pokalbių limito netaikyti“ pakeisti ir apibrėžti (įsakyme arba
telefonų naudojimo tvarkoje) taip, kaip reglamentuota 2002-03-05 LR Vyriausybės nutarimo Nr.
331 „dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ 2 punkte.
- pakeisti ir patvirtinti tarnybinių telefonų naudojimo tvarką, kurioje neteisingai nurodytas
pagrindas (LR Vyriausybės nutarimas), kuriuo parengta minėta tvarka.
- su įsakymų ir tvarkos pakeitimais pasirašytinai supažindinti įstaigos darbuotojus.
PRIDEDAMA: įstaigų išlaidų už telefonų pokalbius lentelė, 2 lapai.
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