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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS 

CENTRO TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO  TAISYKLĖS 

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

Centras) tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) 

nustato Centro  tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės 

priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos, netarnybinių automobilių 

naudojimo tarnybos reikmėms tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.  

2. Šios taisyklės privalomos visiems  Centro darbuotojams (toliau  – darbuotojai).  

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Tarnybinis lengvasis automobilis – Centrui teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos 

ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį įstaigos 

darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.  

Netarnybinis automobilis – Centro darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas automobilis, 

naudojamas tarnybos reikmėms, už kurio naudojimą mokama kompensacija degalų įsigijimo 

išlaidoms padengti. 

 

 

II. TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS  

IR NAUDOJIMO KONTROLĖ 

 

4. Tarnybiniu lengvuoju automobiliu su vairuotoju tarnybos reikmėms gali naudotis 

kiekvienas Centro darbuotojas gavęs Centro direktoriaus leidimą įformintą įsakymu. 

5. Centro direktorius, prireikus, tarnybiniu lengvuoju automobilius tarnybos reikmėms 

gali leisti pasinaudoti ir kitiems Centro darbuotojams, turintiems vairuotojo pažymėjimą ir ne 

mažesnį nei 1 metų vairavimo stažą. Šiuo atveju automobilis perduodamas Centro direktoriaus 

įsakymu, pasirašius materialinės atsakomybės sutartį. Darbuotojui išduodami kelionės lapai, 

kuriuos jis privalo pildyti. 

6. Centro darbuotojai, vykdami Centro tarnybiniu lengvuoju automobiliu tarnybos 

reikmėms, išskyrus Pagalbos vaikams padalinio darbuotojus, kai vykstama su vaikais,  su 

vairuotoju ar be vairuotojo: 

6.1. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono teritorijoje – žodžiu suderinę su Centro 

direktoriumi; 

6.2. už Klaipėdos rajono teritorijos – Centro direktoriaus įsakymu. 

7. Centro darbuotojas, pasinaudojęs Centro tarnybiniu lengvuoju automobiliu su 

vairuotoju, pasirašo kelionės lape, kuriame nurodomas nuvažiuotas maršrutas, atstumas ir laikas. 

8. Centro darbuotojas, vykstantis Centro tarnybiniu lengvuoju automobiliu be vairuotojo 

kelionės lape pats įrašo kelionės maršrutą, atstumą, laiką ir pasirašo. 

9. Centro tarnybinių lengvųjų automobilių ridos limitus įsakymu nustato Centro 

direktorius.  

10. Kiek lėšų reikia automobilių degalams, apskaičiuojama pagal nustatytus ridos 

limitus, faktines automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.  

11. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo Centro tarnybiniai lengvieji automobiliai, 

nedelsiant pranešama Centro direktoriui. 

12. Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami Centro 

tarnybinis lengvasis automobilis (ar tvarkingi spidometrai, įrengta telemetrinė automobilio 



kontrolės įranga, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių rida – 

nustatytąjį limitą, ir panašiai), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša Centro direktoriui.  

 

III.  TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS 

  

13. Centro tarnybinis lengvasis automobilis turi būti laikomas saugomoje aikštelėje arba 

kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir panašiai).  

14. Centro tarnybinis lengvasis automobilis po darbo, poilsio, švenčių dienomis, 

vairuotojo atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi Centro Pagalbos vaikams 

padalinio kieme, adresu Debreceno g. 48, Klaipėdoje, išskyrus tuos atvejus, kai tarnybiniu 

lengvuoju automobiliu vykstama į komandiruotę.  

15. Paliekant Centro tarnybinį lengvąjį automobilį ne Pagalbos vaikams padalinio kieme,  

vairuotojas ar Centro darbuotojas, kuriam Centro direktoriaus įsakymu buvo priskirta vairuoti 

transporto priemonę tarnybos reikalams, registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo 

aparatą (jeigu jis išimamas) turi pasiimti su savimi. Kiekvieną kartą paliekant automobilį, 

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

užrakinti automobilį.  

 

IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA 

 

16. Automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma Centro direktoriaus 

nustatyta tvarka.  

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

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

darbuotojai. 

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

koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir panašiai) nustatomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 patvirtinta 

Automobilių kuro normų nustatymo metodiką, atsižvelgiant į automobilio gamintojo bazinio 

automobilio eksploatacinėse charakteristikose nurodytus parametrus bei į automobilyje 

sumontuotą įrangą. 

19. Esant būtinumui, vairuotojas gali pateikti motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl 

tarnybinio automobilio metinės ridos limito padidinimo, kuriame būtina nurodyti ridos limito 

viršijimo priežastis. Gavęs tokį tarnybinį pranešimą Centro  direktorius įsakymu sudaro Kuro 

normų nustatymo komisiją, kuri patikrina tarnybinio automobilio kuro normą atlikus kontrolinį 

važiavimą  

 

V. AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

 

20. Tarnybinis lengvasis automobilis, privalo būti pažymėtas – nurodytas įstaigos 

pavadinimas ir (arba) patvirtintas įstaigos logotipas. 

21. Už tarnybinio lengvojo automobilio techninės būklės kontrolę atsakingas Centro 

direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas.  

22. Už tarnybinio lengvojo automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą 

atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas. 

23. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio 

eksploatavimo taisykles Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama 

savarankiškai šalinti automobilio gedimų.  

24. Tarnybinio lengvojo automobilio (privalomąjį draudimą ir KASKO draudimą) ir 

privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Centro direktoriaus 

paskirtas darbuotojas. 

25. Automobilio gedimai šalinami, patikrinimai atliekami tik tose įmonėse su kuriomis 

Centras yra sudaręs paslaugos teikimo sutartį. Kelionėje pastebėtus automobilio gedimus 

vairuotojas šalina pats arba, suderinęs su Centro direktoriumi, kreipiasi į artimiausias remonto 

dirbtuves. 



VI. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS  

 

26. Darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, įstaigos 

vadovui pateikia prašymą leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir 

kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas (priedas).  

27. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas Centro 

direktoriaus įsakymu, sudaroma automobilio panaudos sutartis.  

28. Darbuotojai naudojantys netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms pildo kelionės 

lapą, apmokėjimui už kurą iš asmeninių lėšų pildo avansų apyskaitos dokumentus. 

 

 

VII. VAIRUOTOJO IR DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ VAIRUOTI 

CENTRO TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ BE VAIRUOTOJO 

PAREIGOS 

 

 29. Centro tarnybinio automobilio vairuotojas ar Centro darbuotojas, atsakingas už 

tarnybinio automobilio eksploataciją, kiekvienos darbo dienos pradžioje, prieš išvažiuodamas 

privalo patiktini tarnybinio automobilio techninę  būklę. 

 30. Darbuotojas, vairuodamas Centro tarnybinį automobilį privalo laikytis Kelių eismo 

taisyklių reikalavimų, saugoti ir tausoti jam vairuoti patikėtą tarnybinį automobilį. 

 31. Įvykus vagystei, eismo įvykiui ar kitaip apgadinus tarnybinį automobilį, jį vairavęs 

darbuotojas privalo: 

 31.1.nedelsiant pranešti Centro direktoriui; 

 31.2. atsižvelgiant į situaciją pranešti policijai, imtis visu reikiamų priemonių, kad būtų 

sutikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiems, jei yra neįmanoma iškviesti medicinos 

pagalbos – pasirūpinti, kad pakeliui važiuojančios transporto priemonės nugabentų 

nukentėjusiuosius į artimiausią gydymo įstaigą; 

 32. Vairuotojas privalo: 

 32.1.kontroliuoti jam paskirto eksploatuoti tarnybinio automobilio techninę būklę ir laiku 

pristatyti jį techninei priežiūrai, remontui į tą įmonę, su kuria Centras yra sudaręs paslaugų 

teikimo sutartį 

 32.2. ne vėliau nei per 2 darbo dienas pranešti apie draudiminį įvykį draudimo bendrovei, 

kurioje apdraustas Centro tarnybinis lengvasis automobilis ir įvykdyti visus draudiko 

reikalavimus. 

 

 

VIII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

 33. Centro darbuotojai, turintys teisę naudotis Centro tarnybiniu lengvuoju 

automobiliu, turi būti raštiškai supažindinami su Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo 

tvarka.  

34. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

–––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto 

šeimos ir vaiko gerovės centro tarnybinio 

lengvojo automobilio  naudojimo taisyklių  

priedas 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(pareigų pavadinimas) 

____________________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

 

 

PRAŠYMAS 

LEISTI NAUDOTI NETARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TARNYBOS REIKMĖMS IR 

KOMPENSUOTI DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDAS  

 

20____ m. _______________ d. 

____________________ 

(surašymo vieta)  

Aš, ____________________________________________________________________, 
(vardas, pavardė) 

 

_____________________________________________________________________________ 

prašau Jūsų leisti tarnybos 

reikmėms,___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________,  

maršrutu 

____________________________________________________________________________,  

naudoti netarnybinį automobilį 

____________________________________________________________________________, 

(markė, modelis, variklio darbinis tūris) 

pagamintą __________ m., valstybinis numeris _______________________________________ 

(naudojami degalai ___________________ ), registruotą VĮ „Regitra“____________________ 

                       (rūšis, markė) 

_____________________________________________________________________________, 

(registravimo data, transporto priemonės registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota) 

ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas pagal Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir 

vaiko gerovės centre nustatytą tvarką. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Automobilio registracijos liudijimo kopija. 

2. Techninės apžiūros talono kopija. 

3. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopija. 

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija. 

5. Kita_____________________________________________________________________. 

(nurodyti) 

_____________________            ______________                 ___________________________ 
   (pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                         (vardas ir pavardė) 

 

______________ 
 

 


