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KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJO AUTOMOBILIO 

NAUDOJIMO KOMANDIRUOTĖS TIKSLAMS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Darbuotojo automobilis – darbuotojui arba jo šeimos nariui priklausantis automobilis. 

2. Darbuotojo automobilio naudojimo komandiruočių tikslais tvarka (toliau – Tvarka) 

reglamentuoja darbuotojo automobilio naudojimą komandiruočių tikslais ir kelionės išlaidų 

kompensavimą Salantų gimnazijoje. 

3. Išlaidos patirtos tarnybinės komandiruotės tikslams naudojant darbuotojui Lietuvos 

Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje nuosavą automobilį apmokamos iš išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsnio „Komandiruotės“ lėšų. 

4. Ši Tvarka papildo Salantų gimnazijos komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisykles, kai 

naudojamas darbuotojo automobilis komandiruočių tikslais. 

II. KOMANDIRAVIMAS DARBUOTOJO TRANSPORTU IR KELIONĖS IŠLAIDŲ 

APMOKĖJIMAS 

 

5. Darbuotojas į tarnybinę komandiruotę gali vykti tik techniškai tvarkingu nuosavu 

automobiliu ir tik turėdamas privalomąjį transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės 

draudimą o vykdamas į užsienio valstybę ir KASKO draudimą. 

6. Darbuotojas, norintis vykti į komandiruotę savo (darbuotojo) automobiliu turi 

gimnazijos direktoriui pateikti prašymą, kuriame nurodo: 

6.1. vardą, pavardę, pareigas; 

6.2. motyvą, kodėl norima vykti į komandiruotę asmeniniu transportu; 

6.3. transporto priemonės markę, modelį, variklio darbinį tūrį (cm3);  

6.4. valstybinį numerį, naudojamų degalų rūšį; 

6.5. sunaudojimo normą 100 km: 

6.5.1. degalų sunaudojimo normos 100 kilometrų skaičiuojamos pagal darbuotojo 

pateiktus normą pagrindžiančius dokumentus; 

6.5.2. žiemos metu norma didinama iki 10% (tuo laikotarpiu, kai mokyklos transportui 

gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatoma didesnė degalų sunaudojimo norma);  

6.5.3. kompensuojamas išlaidų degalams dydis apskaičiuojamas nuvažiuotą kilometrų 

skaičių padauginus iš degalų sąnaudų normos (apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos 
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Respublikos Susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr.405 ,,Dėl automobilių kuro 

normų nustatymo metodikos“) ir iš komandiruotės metu įsigytų atitinkamos rūšies degalų pirkimą 

liudijančiame dokumente (kasos kvite) nurodytos 1 litro kainos, ji apskaičiuojama pagal empyrinę 

formulę 6,6 sqrt (darbinis tūris kub. cm) – benzinui. Dyzelinui norma gaunama gautą normą 

benzinui padauginus iš koeficiento 0,7 (žr. priede Nr. 1). 

6.6. komandiruotės vietą (vietoves) ir trumpiausią atstumą (km) iki jos (jų) nuo nuolatinės 

darbo vietos ir atgal. Atstumas Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatomas pagal atstumų tarp 

Lietuvos Respublikos miestų skaičiuoklės duomenis (skaičiuoklė pateikta Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje) o vykstant į užsienio valstybę – 

naudojantis interneto žemėlapiais ar GPS įrenginiais. 

6.7. atsisakymą reikalauti iš gimnazijos kompensuoti asmeninio ar kito transporto remonto 

išlaidas nelaimingo atsitikimo (avarijos) atveju. 

7. Prie prašymo pridedamos automobilio nuosavybę ir techninę būklę įrodančių dokumentų 

kopijos bei privalomojo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo poliso 

kopija. 

8. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas gimnazijos direktoriaus arba jo įgalioto 

asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyta, kad kelionės išlaidos bus padengiamos pagal 

darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką. Jeigu į komandiruotę vykstama 

vienai dienai, siuntimas į komandiruotę gali būti įforminamas gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto 

asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos 

yra suderintas. 

9. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas per 5 darbo dienas gimnazijos buhalterijai kartu 

su kitais komandiruotės dokumentais privalo pateikti ir degalų pirkimą liudijančius dokumentus. 

Komandiruotam darbuotojui kuris į tarnybinę komandiruotę vyksta nuosavu automobiliu degalų 

sunaudojimo išlaidos kompensuojamos pateikus degalų pirkimą liudijančius dokumentus (kasos 

kvitus). Degalų įsigijimo dokumentų data turi būti ne ankstesnė kaip viena kalendorinė diena iki 

komandiruotės pradžios ir ne vėlesnė, kaip paskutinė komandiruotės diena. Degalų pirkimo 

liudijančiame dokumente turi matytis pirkimo data, degalų rūšis, degalų kiekis ir degalų kaina. 

10. Nekompensuojamos šios tarnybinės komandiruotės metu patirtos važiavimo nuosavu 

automobiliu išlaidos: 

10.1.privalomojo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės ir KASKO 

draudimo; 

10.2. dėl nelaimingų atsitikimų kelyje; 

10.3. automobilio remonto; 

10.4. susijusios su Kelių eismo taisyklių pažeidimais; 
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10.5. amortizacijos išlaidos; 

10.6. kitos papunkčiuose neišvardytos su tarnybinės komandiruotės užduotimi 

nesusijusios išlaidos. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Dažniau komandiruojamų darbuotojų automobilių duomenys (jų kopijos) gali būti 

kaupiami gimnazijos buhalterijoje. 

12. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako į komandiruotę vykstantis darbuotojas. 

________________________ 
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Kretingos rajono Salantų gimnazijos darbuotojo automobilio 

naudojimo komandiruotės tikslams tvarkos 

1 priedas 
 

 

TARNYBINĖMS KOMANDIRUOTĖMS NAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ KURO 

SĄNAUDŲ NORMOS 

 

Dažniausiai pasitaikančių automobilių variklių tūrių bazinės kontrolinės kuro sąnaudų 

normos pateiktos lentelėje. 

Jei lengvojo automobilio bazinė kontrolinė kuro sunaudojimo norma (Nk) yra nežinoma, ją 

galima apskaičiuoti naudojantis šiomis formulėmis: 

• su benzininiais varikliais: 

 

kmVN hk 100/1,6,6  

 

čia Vh – variklio darbinis tūris litrais 

• su dyzeliniais varikliais: 0,7 benzininio variklio normos;  

• vietoje benzino naudojant suslėgtas gamtines dujas skaičiuojamos bazinės kuro 

normos padidinamos 5 procentais atitinkamos benzino bazinės kontrolinės normos. 

Žiemos sezono metu bazinės kontrolinės kuro sąnaudų normos didinamos iki 10 

procentų. 

 

 

Darbinis 

tūris, 

litrai 

Norma benzinui Norma dyzelinui 
Norma gamtinėms 

suskystintoms dujoms 

1,298 7,52 5,26 7,90 

1,324 7,59 5,32 7,97 

1,364 7,71 5,40 8,09 

1,37 7,73 5,41 8,11 

1,39 7,78 5,45 8,17 

1,493 8,06 5,65 8,47 

1,57 8,27 5,79 8,68 

1,597 8,34 5,84 8,76 

1,613 8,38 5,87 8,80 

1,686 8,57 6,00 9,00 

1,753 9,30 6,51 9,77 

1,781 8,81 6,17 9,25 

1,796 8,84 6,19 9,29 

1,87 9,03 6,32 9,48 

1,896 9,09 6,36 9,54 

1,91 9,12 6,38 9,58 

1,94 9,19 6,43 9,65 

1,97 9,26 6,48 9,73 

1,986 9,30 6,51 9,77 

1,991 9,31 6,52 9,78 
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1,995 9,32 6,53 9,79 

1,997 9,33 6,53 9,79 

1,998 9,33 6,53 9,80 

2 9,33 6,53 9,80 

2,088 9,54 6,68 10,01 

2,148 9,67 6,77 10,16 

2,165 9,71 6,80 10,20 

2,171 9,72 6,81 10,21 

2,188 9,76 6,83 10,25 

2,2 9,79 6,85 10,28 

2,393 10,21 7,15 10,72 

2,4 10,22 7,16 10,74 

2,5 10,44 7,30 10,96 

2,6 10,64 7,45 11,17 

2,7 10,84 7,59 11,39 

2,8 11,04 7,73 11,60 

2,9 11,24 7,87 11,80 

3 11,43 8,00 12,00 

_________________________ 

 


