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Rietavo sav. Tverų gimnazijos 
direktoriaus 2017 m. kovo 23 d. 
įsakymu Nr. V-61

                                                                                                                      
RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ

SKYRIAUS NETARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO 
TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

      1. Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus (toliau – Įstaiga)
netarnybinio  lengvųjų  automobilių  naudojimo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  aprašas),  parengtas
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2009  m.  gegužės  27  d.  nutarimu  Nr.  543
patvirtintomis „Pavyzdinėmis  tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose
taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl
tarnybinių  lengvųjų  automobilių  biudžetinėse  įstaigose“  nuostatas,  pareigybių  aprašymuose
nurodytas  darbuotojų  funkcijas,  asmeninius  darbo  planus  (grafikus),  darbų  kiekį,  transporto
priemonės  technines  charakteristikas,  eismo  intensyvumą,  kelių  būklę,  bei  kitais  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  kurie  reglamentuoja  netarnybinių  automobilių  naudojimo
tarnybos reikmėms tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šios tvarkos pažeidimą.
      2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Netarnybinis automobilis – įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas automobi- 
lis, naudojamas tarnybos reikmėms, už kurio naudojimą mokama kompensacija degalų įsigijimo 
išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti.
    

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS
                                
   3. Įstaigos vadovas, norintis naudoti netarnybinį automobilį  tarnybos reikmėms pateikia
Rietavo  savivaldybės  merui,  darbuotojas,  norintis  naudoti  netarnybinį  automobilį  tarnybos
reikmėms,  Įstaigos  vadovui  nustatytos  formos  prašymą  leisti  naudoti  netarnybinį  automobilį
tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas (pagal priedą), kartu
pridėdami  transporto  priemonės  nuosavybę  patvirtinančio  dokumento,  panaudos  sutarties,
vairuotojo pažymėjimo, techninės apžiūros talono ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) kopijas. 
         4.  Darbuotojams,  naudojantiems netarnybinį  automobilį,  gali  būti  mokama kompensacija
išlaidoms už degalus ir automobilio amortizaciją padengti, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos
ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ 1.8 punktą.
         5. Darbuotojams leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas
įstaigos vadovo įsakymu, vadovui Rietavo savivaldybės mero potvarkiu. 
   6. Darbuotojai,  tarnybos reikmėms naudojantys  netarnybinius automobilius, privalo per 3
darbo dienas raštu informuoti Įstaigos vadovą, jeigu:
        6.1. prarado teisę valdyti transporto priemonę arba automobilis tapo netinkamas naudoti;

6.2. prarado vairuotojo pažymėjimą;
6.3. pasibaigė automobilio techninės apžiūros talono galiojimo laikas;
6.4.  pasibaigė  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  galiojimo  laikas  arba  jo

nepratęsė. 

                    DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
    
          7. Darbuotojai turi būti supažindinami su Įstaigos transporto naudojimo taisyklėmis.
       8. Kontrolę savo kompetencijos ribose vykdo: įstaigos vadovas, vyriausiasis buhalteris.

9. Asmenys, pažeidę šios Tvarkos reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
                                          _________________________



     Netarnybinių automobilių naudojimo
tarnybos reikmėms Rietavo sav.
Tverų gimnazijoje mokėjimo
taisyklių priedas 

_______________________________________________________________
(pareigų pavadinimas)

_________________________________________________________________
(vardas ir pavardė)

    _____________________
               (adresatas)

PRAŠYMAS
LEISTI NAUDOTI NETARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TARNYBOS REIKMĖMS IR

KOMPENSUOTI DEGALŲ ĮSIGIJIMO IR AMORTIZACIJOS IŠLAIDAS

20____ m. _______________ d.
____________________

(surašymo vieta)
     Aš, _________________________________________________________________,
                  (vardas, pavardė, pareigos, padalinys)
Kuruojantis (-i)___________________________________________________________
                                   ( veiklos sritis, funkcijos, darbų kiekis, regionai, specifinė veikla)
_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________,

gyvenantis (-i)____________________________________________________________
                            (adresas)
( ___      km atstumu nuo įstaigos buveinės), prašyčiau leisti tarnybos
reikmėms 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.
Su 20  ___  m.  ____________ ____ d. įsakymu   Nr. ______
patvirtintomis  įstaigos netarnybinių lengvųjų automobilių  naudojimo taisyklėmis esu 
susipažinęs (-usi).

    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)
                                            _______________________________


