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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) darbuotojų netarnybinių 

automobilių naudojimo tvarkos apraše (toliau - aprašas) nustatyta 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 Pavyzdinių 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 – įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas automobilis naudojamas 

tarnybos reikmėms, už kurio naudojimą mokama kompensacija degalų įsigijimo išlaidoms padengti. 

4. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas įstaigos vadovo 

įsakymu. 

 

II. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS 

 

5. Vairuoti netarnybinį automobilį gali darbuotojas kai: 

5.1. turi vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę; 

5.2. turi galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą; 

5.3. pateikęs prašymą (priedas Nr.1) ir prašyme nurodytų dokumentų kopijas;  

5.4. susipažinę su šiuo aprašu pasirašytinai (priedas Nr.2); 

5.5. siunčiamas į komandiruotę ar atlikti nurodytų atitinkamų tarnybos darbų gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

6. Darbuotojai, naudodamiesi netarnybiniais  automobiliais ir juos eksploatuodami, privalo laikytis 

Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybes nutarimų,  kelių eismo saugumo taisyklių reikalavimų  ir šios 

tvarkos. 

7. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo gimnazijos darbuotojų naudojami netarnybiniai automobiliai 

komandiruočių metu, nedelsiant turi būti pranešama gimnazijos direktoriui. 
8. Netarnybiniai automobiliai gali būti naudojami tik funkcijoms ir užduotims, susijusioms su 

komandiruote ar kitu paskirtu darbu vykdyti, negalima leisti vairuoti automobilių pašaliniams asmenims. 

Automobilių negalima gadinti, jie turi būti eksploatuojami rūpestingai, laikantis eksploatavimo reikalavimų 

9. Vykstant į komandiruotes netarnybiniu automobiliu, keleivių skaičius derinamas su gimnazijos 

direktoriumi. 

10. Vykstant netarnybinių automobiliu su gimnazijos mokiniais į mokomąsias-treniruočių sporto stovyklas, 

varžybas ar kitus renginius pedagogams-treneriams draudžiama rūkyti transporto priemonėje.    
 

III. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO TVARKA 

 

11. Esant būtinumui, automobiliai komandiruotės metu, gali būti laikomi saugomose automobilių 

stovėjimo aikštelėse ar kitose vietose, kur užtikrinama jų apsauga. 

12. Automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, 

radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma, įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti 

automobilį. 



13. Tarnybinėms užduotims atlikti netarnybiniai automobiliai gali būti naudojami ir po darbo valandų, 

poilsio ir švenčių dienomis. 

 

IV. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIMO NAUDOTIS IR APSKAITOS 

DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKA 

 

14. Netarnybinį automobilį vairuojančiam darbuotojui (toliau - vairuotojas) išduodamas netarnybinio 

automobilio kelionės lapas (toliau- kelionės lapas) (priedas Nr. 3), kuriame įrašoma: 

14.1 vairuotojo vardas pavardė; 

14.2  faktinis degalų sunaudojimo kiekis ir degalų sunaudojimo kiekis pagal apskaičiuotas degalų 

normas. 

15.  Per 3 darbo dienas, grįžęs iš komandiruotės vairuotojas, pateikia degalų įsigijimo dokumentą 

buhalterijai, degalų pirkimo kvitai prisegami prie kelionės lapo. 

16.  Pilantis kurą degalinėje su kuria Gimnazija yra pasirašiusi sutartį ir gimnazijos išduota degalų 

naudojimosi kortelė, degalų kiekis yra nurodomas  direktoriaus įsakyme, viršijus nurodytą degalų kiekį 

darbuotojui atskaičiuojama iš jo darbo užmokesčio. 

17.  Nepateikus kelionės lapo ir įsigyto degalų liudijančio dokumento, kelionės išlaidos 

nekompensuojamos. 

18.  Kelionės lapų apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris. Užpildyti kelionės lapai saugomi teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

19. Kelionės lapas išduodamas vienos kelionės laikotarpiui. 

20.  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. 
 

 

V. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA 

 

21. Faktiniam automobilio degalų sunaudojimui taikomas degalų naudojimo koeficientas 

(šaltuoju metų periodu +10%, mieste, užmiestyje ir panašiai) ir nustatomas naudojantis  

skaičiavimo formulę  ( Vh - Variklio darbinis tūris, l; Nk - Kontrolinė (bazinė) degalų sąnaudų 

norma, l/100 km ; dyzelinui Nk = 4.6 √ Vh, benzinui Nk = 6.6 √ Vh, dujoms Nk = 7,9 √ Vh ) 

22. Degalai nurašomi pildant sunaudotų degalų nurašymo aktą (priedas Nr.4);  

23. 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. 

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

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

darbuotojai. 

 

VI. APRAŠO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

25. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma įstaigos vadovo nustatyta 

tvarka. 

26. Aprašo nuostatų įgyvendinimo stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

atsakingas už sporto ugdymą. 
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