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KUPIŠKIO MOKYKLA „VARPELIS“ 

KOMPENSACIJŲ UŽ NETARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄ TARNYBOS 

REIKMĖMS MOKĖJIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą 

tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato netarnybinių automobilių 

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

2. Šios taisyklės privalomos visiems Kupiškio mokyklos „Varpelis“ (toliau – mokykla) 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai). 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 

3.1. Tarnybinis lengvasis automobilis - įstaigai teisėtu  pagrindu (nuosavybės teise, 

panaudos, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis  lengvasis automobilis, 

kurį įstaigos   darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.  

3.2.  Netarnybinis  automobilis  -  įstaigos  darbuotojo    teisėtu pagrindu  valdomas 

automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms,  už kurio naudojimą mokama kompensacija degalų 

įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti. 

      

II. NETARNYBINIŲ  AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS 

 

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

vadovui pateikia prašymą (pagal šio sprendimo priedą) leisti naudoti netarnybinį  automobilį 

tarnybos  reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas.             

5. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas įstaigos 

vadovo įsakymu arba potvarkiu.  

6. Kompensacijos, kuri naudojama neatsiskaitytinai, dydį nustato įstaigos vadovas, 

atsižvelgdamas į būtinybę naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, į įstaigos finansines 

galimybes ir patvirtintuose     pareigybių aprašymuose  nurodytas  darbuotojų funkcijas, asmeninius 

darbo planus (grafikus), darbų kiekį, transporto priemonės technines charakteristikas, eismo 

intensyvumą, kelių būklę ir kita, bet ne didesnį kaip 0,5  Statistikos departamento paskutinį kartą 

paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. 

7. Kompensacijos gali būti mokamos neviršijant įstaigai nustatytų lėšų tarnybiniams 

lengviesiems automobiliams išlaikyti. 



8.  Kompensacija nemokama tarnautojų atostogų ir laikino nedarbingumo laikotarpiu. 

9. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą, negali  

naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas vyksta tarnybiniu 

įstaigos transportu kartu su  komisijos ar delegacijos nariais. 

10. Darbuotojai, kuriems už  netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms 

mokamos kompensacijos, netarnybiniais automobiliais  darbo  metu turi naudotis tik tarnybos   

reikmėms.  

11. Įstaigos vadovas ne rečiau kaip kartą per pusę metų analizuoja kompensacijos 

panaudojimo racionalumą ir peržiūri darbuotojams mokamos kompensacijos dydį. 

12. Darbuotojai, naudojantys netarnybinius lengvuosius automobilius tarnybos reikmėms, 

yra asmeniškai atsakingi už kompensacijos lėšų racionalų panaudojimą. 

 

III. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

13.  Už šių taisyklių laikymąsi atsakingas įstaigos vadovas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą 

tarnybos reikmėms 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) 

 

Prašau leisti tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį automobilį 

_______________________________________________________________________________, 
(markė, modelis, variklio darbinis tūris) 

 

pagamintą __________ m., valstybinis numeris ______________________________ 

(naudojami   degalai  ___________________  ),  registruotą     VĮ 

„Regitra“________________________________________________________________________, 
(registravimo data, transporto priemonės registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota) 

 

ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas. 

Su Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio  rajono savivaldybės  biudžetinėse 

įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo 

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) 

  


