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PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJOS 

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TARNYBINĖMS REIKMĖMS  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos (toliau - gimnazija) netarnybinių 

automobilių naudojimo tvarkos apraše (toliau - aprašas) nustatyta darbuotojų naudojimosi 

netarnybiniais automobiliais tarnybinėms reikmėms tvarka. Aprašas yra privalomos visiems 

gimnazijos darbuotojams (toliau – darbuotojai), kurie naudojasi netarnybiniais automobiliais 

darbo reikmėms. 

2. Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 17 d. 

nutarimu Nr. 543 patvirtintomis Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo 

biudžetinėse įstaigose taisyklėmis bei Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 

d. sprendimu Nr. 1-164 patvirtintu Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir 

naudojimo Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašu. 

3. Netarnybinis automobilis – gimnazijos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas 

automobilis naudojamas tarnybos reikmėms, už kurį atlygis nemokamas, bet kompensuojamos 

degalų įsigijimo išlaidos. 

 

II. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ 

 

4. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu ir panaudos sutartimi (1 priedas). 

5. Vairuoti netarnybinį automobilį gali darbuotojas kai: 

6. turi vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto 

priemonę; 

7. turi galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą; 

8. pateikęs prašymą (2 priedas) ir prašyme nurodytų dokumentų kopijas;  

9. susipažinę su šiuo aprašu pasirašytinai (3 priedas); 

10. siunčiamas į komandiruotę ar atlikti nurodytų atitinkamų tarnybos darbų gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

11. Darbuotojai, naudodamiesi netarnybiniais automobiliais ir juos eksploatuodami, privalo 

laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybes nutarimų,  kelių eismo taisyklių reikalavimų  

ir šios tvarkos. 

12. Netarnybiniai automobiliai gali būti naudojami tik funkcijoms ir užduotims, susijusioms 

su komandiruote ar kitu paskirtu darbu vykdyti. Negalima leisti vairuoti netarnybinių automobilių 

pašaliniams asmenims. Automobilių negalima gadinti, jie turi būti eksploatuojami rūpestingai, 

laikantis eksploatavimo reikalavimų. 

13. Netarnybinių automobilių ridos ir degalų limitus įsakymu nustato gimnazijos direktorius.  

14. Lėšos, kurių reikia automobilio degalams įsigyti, apskaičiuojamos pagal nustatytą faktinį 

automobilio degalų sunaudojimą 100 kilometrų, nustatytą ridos limitą ir degalų rūšį. 

15. Vykstant į komandiruotes ar vykdant paskirtus darbus netarnybiniu automobiliu, keleivių 

skaičius derinamas su gimnazijos direktoriumi. 

16. Vykstant netarnybiniu automobiliu su gimnazijos mokiniais į mokomąsias treniruočių 

stovyklas, varžybas ar kitus renginius, pedagogams ir kitiems juos lydintiems asmenims 



draudžiama rūkyti transporto priemonėje, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų.  

17.  Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo gimnazijos darbuotojų naudojami netarnybiniai 

automobiliai komandiruočių metu, nedelsiant turi būti pranešama gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui, atsakingam už sporto ugdymą, kuris turi kontroliuoti, kaip naudojami 

netarnybiniai automobiliai, jis informuoja direktorių. 

18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už sporto ugdymą nuolat kontroliuoja, 

kaip naudojami netarnybiniai automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas 

atitinka nustatytąsias normas, automobilių rida – nustatytąjį limitą ir pan.), ir apie pažeidimus 

nedelsdamas praneša direktoriui. 

 

III. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO TVARKA 

 

19. Netarnybiniai automobiliai naudojami tarnybos reikmėms turi būti laikomi saugomoje 

aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ar pan.). 

20. Automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo 

liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas).  

21.  Paliekant automobilį, privaloma, įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį. 

 

IV. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ NORMŲ NUSTATYMO TVARKA 

 

23. Gimnazijos direktoriaus įsakymu yra sudaroma degalų sunaudojimo normų nustatymo 

komisija (toliau – komisija), susidedanti iš ne mažiau kaip iš trijų darbuotojų. 

24. Dalyvaujant komisijai, atliekamas kontrolinis važiavimas (praktinis bandymas) tokia 

tvarka: 

24.1. kontrolinis važiavimas atliekamas 1 (vieną) kartą netarnybiniu automobiliu važiuojant 

realiomis eksploatavimo sąlygomis. Kontrolinio važiavimo metu turi būti nuvažiuota ne mažiau 

kaip 50 (penkiasdešimt) kilometrų; 

24.2. atliekant kontrolinį važiavimą turi būti naudojami degalai, nurodyti transporto priemonės 

gamintojo techniniuose reikalavimuose; 

24.3. kontrolinis važiavimas atliekamas su automobiliu, nuvažiavusiu ne mažiau kaip 3000 km 

nuo eksploatavimo pradžios; 

24.4. tepalai, naudojami automobilyje, turi atitikti gamintojo rekomendacijas; 

24.5. padangų matmenys ir oro slėgis jose turi atitikti tarnybinio automobilio gamintojo 

rekomendacijas; 

24.6. pradedant kontrolinį važiavimą, variklis turi būti pašildytas iki eksploatacinės 

temperatūros; 

24.7. prieš pradedant kontrolinį važiavimą, degalų bakas turi būti pilnai pripiltas; 

24.8. atlikus kontrolinį važiavimą automobiliu ne mažiau kaip 50 kilometrų, vėl pilnai 

pripilamas degalų bakas; 

24.9. nustatoma faktinė automobilio degalų naudojimo norma ir surašomas degalų normos 

nustatymo 100 km aktas (4 priedas). 

25. Komisija nustato ir pateikia direktoriaus tvirtinimui atitinkamą degalų normą. Gimnazijos 

direktoriui įsakymu patvirtinus degalų sunaudojimo normą ar jau nustatytą normą pakeitus 

konkrečiam tarnyboje naudojamam netarnybiniam automobiliui, įsakymo kopija pateikiama 

darbuotojui, kuris naudojasi šio tvarkos aprašo 1 dalyje išvardintais automobiliais. Kopija taip pat 

pateikiama Gimnazijos buhalterijai. 

 

V. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ APSKAITOS  DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKA 

 

26. Netarnybinių automobilių ridos ir degalų apskaita vykdoma vadovaujantis šiuo Aprašu.  



27. Netarnybinį automobilį vairuojančiam darbuotojui (toliau - vairuotojas) išduodamas 

netarnybinio automobilio kelionės lapas (toliau- kelionės lapas) (5 priedas), kuriame įrašoma: 

27.1. vairuotojo vardas pavardė; 

27.2. automobilio markė, valstybinis numeris, 

27.3. važiavimo maršrutas ir tikslas; 

27.4. kilometrų skaitiklio rodmenys išvykstant ir grįžus; 

27.5. komandiruotės metu piltas degalų kiekis, faktinis degalų sunaudojimo kiekis ir degalų 

kiekis pagal Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą normą. 

28. Per 3 darbo dienas, grįžęs iš komandiruotės ar įvykdžius skirtą darbą darbuotojas, 

pateikia buhalterijai degalų įsigijimo dokumentą ir užpildytą kelionės lapą. 

29. Pilantis degalus degalinėje su kuria Gimnazija yra pasirašiusi sutartį ir gimnazijos išduota 

darbuotojui vardinė degalų naudojimosi kortelė, direktoriaus įsakyme nurodomos degalams 

skiriamos lėšos, degalų kiekis litrais. Viršijus nurodytą degalams skirtą lėšų kiekį, darbuotojui 

atskaičiuojama iš jo darbo užmokesčio. 

30. Nepateikus netarnybinio automobilio kelionės lapo ir įsigyto degalų liudijančio 

dokumento, degalų įsigijimo išlaidos nekompensuojamos. 

31. Kelionės lapas išduodamas vienos kelionės laikotarpiui. 

32. Už teisingą duomenų įrašymą Kelionės lape atsako kelionės lapą užpildęs ir pasirašęs 

darbuotojas, kuris įsakymo tvarka vyksta į komandiruotę ar atlieka kitus jam tarnybinius darbus 

netarnybiniu automobiliu. 

33. Degalai nurašomi pildant netarnybinių automobilių sunaudotų degalų nurašymo aktą (6 

priedas). 

34. Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti apmokamos išlaidos už viršytą nustatytą degalų limitą, 

jeigu raštu  pateikiamas paaiškinimas su įrodymais, kad limitas viršytas dėl svarbių tarnybinių reikalų ar force 

majeure aplinkybių. 

35. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo 

priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršijęs 

darbuotojas. 

 

VI. APRAŠO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Aprašo nuostatų įgyvendinimo stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

atsakingas už sporto ugdymą. 

37. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už sporto ugdymą kontroliuoja, kaip 

laikomasi šios tvarkos, ir apie pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja Gimnazijos direktorių. 

38. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos ir gali būti keičiamas pasikeitus teisės aktams 

ar atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymus.  

39. Tvarkos aprašo pakeitimai įforminami direktoriaus įsakymu. 

 

 
__________________________________ 


