
 

                                                                PATVIRTINTA  

                                                                                                     Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 

                                                                                                     direktoriaus 2017 m. lapkričio 20 d.  

                                                                                                     įsakymu Nr. V – 213 

 

TARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TARNYBINĖMS REIKMĖMS  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

automobilio naudojimo tarnybinės reikmėms tvarkos apraše (toliau - aprašas) nustatyta 

naudojimosi tarnybiniu automobiliu tarnybinėms reikmėms tvarka. Aprašas yra privalomos 

visiems gimnazijos darbuotojams (toliau – darbuotojai), kurie naudojasi tarnybiniais 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. Tarnybinis lengvasis automobilis – gimnazijai teisėtu pagrindu (nuosavybės teise) 

priklausantis lengvasis automobilis, kurį gimnazijos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms. 
4. Tarnybinis lengvasis automobilis darbuotojui, kuris gali naudotis tarnybiniu lengvuoju 

automobiliu ir be vairuotojo, skiriami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Su gimnazijos direktoriaus 

įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai. Automobilio perdavimas įforminamas 

tarnybinio automobilio perdavimo – perėmimo aktu (2 priedas). 

5. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, kurie gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirti 

darbuotojams, gimnazijos direktorius prireikus gali leisti pasinaudoti ir kitiems darbuotojams 

tarnybos reikmėms. Šiuo atveju automobilis perduodamas gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka. 

6. Darbuotojai, naudojantys tarnybinius lengvuosius automobilius tarnybos reikmėms, yra 

asmeniškai atsakingi už jiems perduotų tarnybinių automobilių saugumą, racionalų degalų 

panaudojimą, kelių eismo taisyklių laikymąsi. 

 

II. TARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO 

KONTROLĖ 

 

7. Leidimas naudoti tarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

8. Vairuoti tarnybinį automobilį gali darbuotojas kai: 

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

priemonę; 

10. turi galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą; 

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

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

direktoriaus įsakymu. 

13. Darbuotojas, naudodamasis tarnybiniu automobiliu, privalo laikytis Lietuvos 

Respublikos įstatymų, Vyriausybes nutarimų, kelių eismo taisyklių reikalavimų ir šio tvarkos 

aprašo. 

14. Tarnybinis automobilis gali būti naudojamas tik funkcijoms ir užduotims, susijusioms su 

komandiruote ar kitu paskirtu darbu vykdyti. Negalima leisti vairuoti tarnybinio automobilio 



pašaliniams asmenims. Automobilio negalima gadinti, jis turi būti eksploatuojamas rūpestingai, 

laikantis eksploatavimo reikalavimų. 

15. Tarnybinio automobilio ridos ir degalų limitą įsakymu nustato gimnazijos direktorius.  

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

automobilio degalų sunaudojimą 100 kilometrų (vadovaujantis Gimnazijos automobilių degalų 

normų nustatymo tvarkos aprašu), nustatytą ridos limitą ir degalų rūšį. 

17. Vykstant į komandiruotes ar vykdant paskirtus darbus tarnybiniu automobiliu, keleivių 

skaičius derinamas su gimnazijos direktoriumi. 

18. Vairuojantys tarnybinį automobilį darbuotojas privalo būti blaivus, neapsvaigęs nuo 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vykstant tarnybiniu automobiliu su gimnazijos mokiniais į 

mokomąsias treniruočių stovyklas, varžybas ar kitus renginius, pedagogams ir kitiems juos 

vežantiems ar lydintiems asmenims draudžiama rūkyti transporto priemonėje. 

19.  Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo gimnazijos darbuotojo naudojamas tarnybinis 

automobilis komandiruotės metu, nedelsiant turi būti pranešama gimnazijos ūkvedžiui, kuris 

kontroliuoja, kaip naudojamas tarnybinis automobilis, jis informuoja direktorių. 

20. Ūkvedys nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybinis automobilis (ar tvarkingas, ar 

tvarkingas spidometras, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, automobilio rida – 

nustatytąjį limitą ir pan.), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša direktoriui. 

 

III. TARNYBINIO AUTOMOBILIO SAUGOJIMO TVARKA 

 

21. Tarnybinis automobilis naudojamas tarnybos reikmėms turi būti laikomas saugomoje 

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

22. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės 

registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, 

privaloma užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir 

užrakinti automobilį. 

23. Nuolatinė tarnybinio automobilio saugojimo vieta yra Panevėžio Raimundo Sargūno 

sporto gimnazijos tarnybiniam automobiliui saugoti skirta uždara aikštelė. 

24. Prieš vykstant į tarnybinę komandiruotę tarnybiniu lengvuoju automobiliu, jis gali būti 

laikomas kitose saugiose vietose gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka. Komandiruotės metu 

automobilis turi būti pastatomas saugioje teritorijoje. 

25. Tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo kontrolę atlieka ūkvedys. 

 

IV. TARNYBINIO AUTOMOBILIO APSKAITOS DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKA 

 

26. Tarnybinį automobilį vairuojančiam darbuotojui (toliau - vairuotojas) išduodamas 

tarnybinio automobilio kelionės lapas (toliau- kelionės lapas), kuriame įrašoma: 

26.1. vairuotojo vardas pavardė; 

26.2. automobilio markė, valstybinis numeris, 

26.3. važiavimo maršrutas ir tikslas; 

26.4. kilometrų skaitiklio rodmenys išvykstant ir grįžus; 

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

kiekis pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą normą. 

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

pateikia degalų įsigijimo dokumentą buhalterijai, degalų pirkimo kvitai tvarkingai suklijuojami 

ant lapo eilės tvarka ir prisegami prie kelionės lapo. 

28. 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, rida.  



29. Viršijus nurodytą degalams skirtą kiekį, lėšas, darbuotojui atskaičiuojama iš jo darbo 

užmokesčio arba gimnazijos buhalterija išrašo sąskaitą faktūrą, pagal kurią darbuotojas apmoka 

lėšų pereikvojimą pavedimu į nurodytą banko sąskaitą per 10 dienų laikotarpį. 

30. Nepateikus tarnybinio 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 pavestus tarnybinius 

darbus tarnybiniu automobiliu. 

V. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA 

33. Tarnybinio automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaita vykdoma vadovaujantis 

Gimnazijos direktoriaus patvirtintu automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitos tvarkos 

aprašu. 

34. Faktinė automobilio degalų sunaudojimo norma nustatoma vadovaujantis Gimnazijos 

direktoriaus patvirtintu  automobilių degalų normų nustatymo tvarkos aprašu. 

35. Degalai nurašomi pildant sunaudotų degalų nurašymo aktą (3 priedas). 

36. 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. 

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

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

darbuotojai. 

38. Faktinė automobilio degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo 

koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir pan.) nustatomi atlikus kontrolinį 

važiavimą. 

 

 VI. AUTOMOBILIO ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

 

39. Tarnybinis lengvasis automobilis privalo būti pažymėti – nurodytas biudžetinės įstaigos pavadinimas  

ir (arba) patvirtintas įstaigos logotipas. 

40. Tarnybinio automobilio šoninės durelės turi būti pažymėtos iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios  

raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio.  

41. Už tarnybinio lengvojo automobilio techninės būklės kontrolę atsakingas ūkvedys. Nuomojamų 

automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka nustatoma automobilių nuomos sutartyje.  

42. Už tarnybinio lengvojo automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas ūkvedys. 

43. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo 

taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti 

automobilio gedimų. 

44. Tarnybinio lengvojo automobilio privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka 

organizuoja ūkvedys. Tarnybinio lengvojo automobilio draudimą vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

administracijai. 

 

VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ, APRAŠO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

45. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

46. Aprašo nuostatų įgyvendinimo stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

administracijai. Esant pažeidimų jis nedelsiant raštu informuoja Gimnazijos direktorių. 

__________________________________ 


