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Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos 

ir vaiko gerovės centro direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. TV1-68 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS 

CENTRO TARNYBINIO AUTOMOBILIO DEGALŲ NORMOS NUSTATYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

1. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) 

direktoriaus įsakymu yra sudaroma tarnybinio automobilio (toliau – automobilis) degalų sunaudojimo 

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

2. Dalyvaujant Komisijai, atliekamas kontrolinis važiavimas tokia tvarka: 

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

2.2. kontrolinis važiavimas atliekamas iš eilės 3 (tris) kartus automobiliu važiuojant 

realiomis eksploatavimo sąlygomis. Atlikus kontrolinį važiavimą automobiliui ne mažiau kaip 50 

(penkiasdešimt) kilometrų, vėl pilnai pripilamas degalų bakas; 

2.3. atliekant kontrolinį važiavimą turi būti naudojami degalai, nurodyti transporto 

priemonės gamintojo techniniuose reikalavimuose; 

2.4. kontrolinis važiavimas atliekamas su automobiliu, nuvažiuotu ne mažiau kaip 3000 

kilometrų nuo eksploatacijos pradžios; 

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

2.6. padangų matmenys ir oro slėgis jose turi atitikti automobilio gamintojo rekomendacijas; 

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

temperatūros; 

2.8. numatoma faktinė automobilio degalų naudojimo norma ir surašomas degalų normos 

nustatymo aktas (priedas). 

3. Komisija atlikus  3 (tris) kontrolinius važiavimus, nustato ir pasiūlo direktoriui tvirtinti 

pateiktą automobilio degalų sunaudojimo normą l/100 km. 

4. Centro direktoriui įsakymu patvirtinus degalų sunaudojimo normą, su įsakymu 

supažindina direktoriaus pavaduotoją bendriesiems ir ūkio reikalams ir Centro vairuotoją. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO 

ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS 

CENTRO TARNYBINIO AUTOMOBILIO DEGALŲ NORMOS NUSTATYMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. TV-68 

Klaipėda 

 

Siekdama užtikrinti tinkamą biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 

centro tarnybinio automobilio degalų sunaudojimo apskaitą:  

1. T v i r t i n u biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro 

tarnybinio automobilio degalų normos nustatymo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u Gretą Adomaitytę, pavaduotoją bendriesiems ir ūkio reikalams, vykdyti 

šio įsakymo vykdymo kontrolę. 

 

 

Direktorė                  Rita Bratėnaitė-Vitkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau, supratau, sutinku, vykdysiu 

Greta Adomaitytė_____________________________ 

 

 

Susipažinau, supratau 

Laima Gerikienė______________________________ 

Stasys Šeputis________________________________ 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Greta Adomaitytė 

2018-12-31 



Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto  

šeimos ir vaiko gerovės centro  

tarnybinio automobilio degalų normos  

nustatymo tvarkos  aprašo priedas 

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS 

CENTRO TARNYBINIO AUTOMOBILIO DEGALŲ NORMOS NUSTATYMO AKTAS 

 

__________________ Nr.____________ 

               (data) 

 

 

 

 

Automobilio priemonės markė, modelis, 

valstybinis Nr. 

 

Transporto priemonės gamybos metai  

Variklio darbinis tūris (cm3)  

Degalų pavadinimas  

Kuro bako talpa (l)  

 

 

 

Įpilta degalų 

išvykstant (l) 

Spidometro 

rodmuo 

išvykstant 

(km) 

Spidometro 

rodmuo 

grįžus (km) 

Rida 

kelionėje 

(km) 

Įpilta degalų 

grįžus (l) 

Degalų 

sunaudojimo 

norma 

l/100km 

      

 

 

Išvada: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Komisija: 

 

___________________________ _______________ _______________________ 

   (pareigybė)        (parašas)        (vardas ir pavardė) 
 

 

___________________________ _______________ _______________________ 

   (pareigybė)        (parašas)        (vardas ir pavardė) 
 

 

___________________________ _______________ _______________________ 

   (pareigybė)        (parašas)        (vardas ir pavardė) 
 

 

___________________________ _______________ _______________________ 

   (pareigybė)        (parašas)        (vardas ir pavardė) 

 


