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ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 27 d.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 543 „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija
nuo 2017-08-01) bei 2015 m. sausio 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-3 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Anykščių rajono
savivaldybės viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“.
2. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo įstaigoje tvarkos aprašas (toliau Aprašas) yra privalomas visiems iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių
įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir nustato tarnybinių lengvųjų automobilių
naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir
degalų apskaitos procedūras ir darbuotojų atsakomybę už šio aprašo pažeidimą.
3.

Šiame apraše vartojamos sąvokos:
Tarnybinis lengvasis automobilis – įstaigai teisėtu pagrindu ( nuosavybės teise,

nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį įstaigos
darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.
II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO
KONTROLĖ
4. Tarnybinius lengvuosius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir
švenčių dienomis, gali naudoti darbuotojai tik tarnybos reikmėms.
5.

Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimas ne tarnybos reikmėms, esant

svarbioms priežastims ir apmokant automobilio eksploatacines išlaidas, leidžiamas tik įstaigos
vadovo įsakymu.
6. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotoju tarnybos reikmėms gali
naudotis kiekvienas įstaigos darbuotojas.
7. Tarnybiniai lengvieji automobiliai vairuotojui ir darbuotojams, kurie galės naudotis
tarnybiniu lengvuoju automobiliu ir be vairuotojo, skiriami įstaigos vadovo įsakymu, su kuriuo

darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Automobilio perdavimas įforminamas perdavimo aktu.
Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais tarnybos reikmėms gali naudoti darbuotojai, turintys
vairuotojo pažymėjimą bei išduotus kelionės lapus. Kelionės lapai išduodami įstaigos vadovo
nustatyta tvarka. Darbuotojai, naudodamiesi tarnybiniu automobiliu, privalo apie tai daryti įrašus
kelionės lapuose.
8. Visi tarnybiniai automobiliai įstaigos vadovo įsakymu yra priskiriami vairuotojui ar
kitam darbuotojui, kuris tampa atsakingas už šių automobilių techninę būklę, naudojimą ir
saugojimą.
9. Tarnybinių lengvųjų automobilių ridos limitus įsakymu nustato įstaigos vadovas.
10. Kiek lėšų reikia tarnybinių automobilių degalams, apskaičiuojama pagal nustatytus
ridos limitus, faktines degalų sunaudojimo normas ir degalų rūšis.
11. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai,
nedelsiant informuojamas įstaigos vadovas.
12. Vyriausiasis buhalteris kontroliuoja, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias
normas, o automobilių rida – nustatytąjį limitą, ir apie pažeidimus nedelsdamas informuoja įstaigos
vadovą.
13. Darbuotojai, vairuodami tarnybinį automobilį, padarę žalą šiam automobiliui ar
tretiesiems asmenims, ją atlygina teisės aktu nustatyta tvarka.
14. Įstaigos vadovas turi užtikrinti lėšų išlaikyti tarnybinius lengvuosius automobilius,
racionalų naudojimą ir jų naudojimą tik tarnybos reikmėms.
III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS
15. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti laikomi saugomoje aikštelėje arba kitoje
saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje – garaže).
16. Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų
atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi įstaigos vadovo nustatytoje nuolatinėje
laikymo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu lengvuoju
automobiliu.
17. 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.
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IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA
18. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma remiantis šioje dalyje
aprašyta tvarka.
19. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo
priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję
darbuotojai.
20. Faktinė automobilio degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo
koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir panašiai) nustatomi atlikus kontrolinį
važiavimą.
21. Vairuotojas, gavęs nurodymą važiuoti, kreipiasi į vyriausiąjį buhalterį arba jo
įgaliotą asmenį, kuris išduoda lengvojo automobilio kelionės lapą. Kelionės lape įrašomas
vairuotojo vardas, pavardė, automobilio markė ir numeris, kelionės maršrutas, įrašomi spidometro
parodymai bei uždedamas apvalus įstaigos antspaudas. Vairuotojas pasirašo kelionės lape, kad
priėmė techniškai tvarkingą automobilį.
22. Kuras perkamas tik tose degalinėse, su kuria įstaiga yra sudariusi pirkimopardavimo sutartis. Kuro įsipylimui vyriausias buhalteris arba jo įgaliotas asmuo išduoda kreditinę
kuro kortelę, išdavimą registruoja griežtos atskaitomybės dokumentų registravimo žurnale, įrašas
patvirtinamas vyriausiojo buhalterio ar jo įgalioto asmens ir vairuotojo parašais. Įsipylus degalų,
vairuotojas grąžina kreditinę kuro kortelę vyriausiajam buhalteriui ar jo įgaliotam asmeniui,
grąžinimą registruoja griežtos atskaitomybės dokumentų registravimo žurnale, įrašas patvirtinamas
vyriausiojo buhalterio ar jo įgalioto asmens ir vairuotojo parašais.
23. Grįžęs vairuotojas užpildo kelionės lapą: įrašo spidometro parodymus grįžus į
garažą (km), užpildo nuvažiuotus kilometrus pagal paskirtą maršrutą ir pateikia kelionės lapą
patvirtinti parašu darbuotojui, kuris naudojosi transportu. Vairuotojas automobilio grąžinimą
patvirtina pasirašydamas užpildytą kelionės lapą ir pateikia jį vyriausiajam buhalteriui. Vairuotojas
atsako už pateiktų duomenų teisingumą (teisingus spidometro parodymus ir nurodyto maršruto
laikymąsi). Savarankiškai nukrypti nuo maršruto, nurodyto kelionės lape, draudžiama.
24. Vyriausias buhalteris kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal pateiktus kelionės
lapus, užpildo automobilio ridos apskaitos lapą (1 priedas). Jame pagal faktinį per mėnesį
nuvažiuotų kilometrų skaičių, įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas
(vasaros ir žiemos sezonui) ir degalų įsigijimo dokumentus (kasos kvitus, PVM sąskaitas- faktūras)
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apskaičiuojamas sunaudotų degalų kiekis per mėnesį, kurio nurašymas vykdomas remiantis atsargų
apskaitos tvarkos aprašo 58, 59 ir 62 punktais. Automobilio ridos apskaitos lapą pasirašo
vairuotojas ir vyriausias buhalteris ar jo įgaliotas asmuo.
25. Vairuotojas atsakingas, kad paskirtu laiku būtų pakeistos automobilio padangos
atsižvelgiant į sezoną (nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. naudojamos žiemos sezonui skirtos
padangos, o nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. – vasaros sezonui skirtos padangos).
V. AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
26. Tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti – nurodytas įstaigos
pavadinimas. Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio
pusių. Didžiosios raidės turi būti ne mažesnės kaip 75mm, mažosios – 50mm ir ne mažiau kaip 4
mm storio. Patvirtintas įstaigos logotipas, kuriuo naujai ženklinami tarnybiniai lengvieji
automobiliai, turi būti ne mažesnio kaip 150 mm aukščio.
27. Už tarnybinių lengvųjų automobilių techninės būklės kontrolę atsakingas buities
sektoriaus vadovas-vairuotojas.
28. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą
atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas.
29. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio technines
eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama
savarankiškai šalinti automobilių gedimų.
30. Tarnybinių lengvųjų automobilių draudimų ir privalomąją techninę apžiūrą teisės
aktų nustatyta tvarka organizuoja buities sektoriaus vadovas.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Darbuotojai turi būti supažindinami su tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo
tvarko aprašu.
32. Už tinkamą šio aprašo punktų laikymąsi atsakingas įstaigos vadovas

arba jo

įgaliotas asmuo.
33. Vairuotojas atsakingas už:
33.1. kelių eismo taisyklių, gamtosaugos reikalavimų, bendrųjų elgesio normų,
vairuojant automobilį kitų eismo dalyvių atžvilgiu, darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų laikymąsi;
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33.2. laiku ir teisingai užpildytus kelionės dokumentus;
33.3. priešgaisrinių ir medicininių priemonių, esančių automobilyje, tvarkingumą
ir galiojimo laiką;
34. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

PARENGĖ:
Anykščių socialinės globos namų buhalterė, laikinai einanti
vyriausiosios buhalterės pareigas Sandra Budrienė

SUDERINTA:
Anykščių socialinės globos namų darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai
raštvedybos ir personalo reikalų specialistė Ramunė Gogelienė
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1 priedas. Automobilio ridos apskaitos lapo forma
Anykščių socialinės globos namai
Įmonės kodas: 254284780
AUTOMOBILIO RIDOS APSKAITOS LAPAS Nr.
Automobilis

valstybinis Nr.
ltr/100 km vasaros norma, ltr/100 km - žiemos norma
Kuro sunaudojimo norma
04-01-10-31 vasaros norma
direkt. įsak. Nr.
11-01-03-31 žiemos norma
Automobilį eksploatavo:
Spidometro parodymai (km)
Mėn.pradžioje
Mėn.pabaigoje
Pravažiuota

Kuro likutis laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Dokumento
Nr.

Kuro įsigijimas
Kiekis
Data
(ltr.)

Kaina už
1 ltr.

Suma,Eur

Kuro sunaudojimas
Kiekis (ltr.)

Suma, Eur

Iš viso:

Kuro likutis laikotarpio pabaigoje

Patikrino

...................................................

Suderinta
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