
PATVIRTINTA 
Kauno miesto muziejaus direktoriaus 
2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. (1.3)-69 

 
KAUNO MIESTO MUZIEJAUS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 

NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno miesto muziejaus (toliau – Muziejus) tarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, 
saugojimo, žymėjimo, techninės apžiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų 
apskaitos tvarką ir darbuotojų atsakomybę už nustatytos tvarkos pažeidimą. 

 2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 
gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintomis „Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis“. 

3. Taisyklės privalomos  Muziejaus tarnybinių automobilių vairuotojui ir kitiems 
darbuotojams, kuriems patikėtas automobilių naudojimas tarnybos reikmėms. Darbuotojai, 
kurie naudojasi Tarnybiniu lengvuoju automobiliu be vairuotojo, turi būti supažindinti su šiomis 
Taisyklėmis pasirašytinai. 

4. Tarnybinius lengvuosius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių 
dienomis darbuotojai gali naudoti tik direktoriaus įsakymu, esant tarnybiniam būtinumui. 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
5.1. Atsakingas asmuo – Kauno miesto muziejaus ūkinės veiklos koordinatorius, kuris 

atsako už tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo priežiūrą. 
5.2. Tarnybinis lengvasis automobilis - įstaigai teisėtu pagrindu priklausantys lengvieji 

automobiliai, kurį Muziejaus darbuotojas (-ai) naudoja tarnybos reikmėms (toliau –automobilis).  
 

II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO 
KONTROLĖ 

6. Tarnybinius automobilius vairuoti gali tik darbuotojai, turintys galiojantį vairuotojo 
pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, 
pasirašytinai supažindinti su tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Taisyklėmis.  
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7. Automobiliai Muziejaus bendriesiems reikalams vykdyti darbo dienomis naudojami Muziejaus 
direktoriaus, vyr. fondų saugotojo, muziejinės veiklos vadovo, inovacijų vadovo, ūkinės veiklos 
koordinatoriaus žodiniu pavedimu. 
8. Muziejaus automobiliais su vairuotoju ar be vairuotojo tarnybos reikmėms gali naudotis 
kiekvienas įstaigos darbuotojas pateikęs kelionės tikslingumą pagrindžiantį prašymą tarnybinei 
komandiruotei Muziejaus direktoriui ir užpildę prašymą leisti naudotis tarnybiniu automobiliu 
tarnybos reikmėms (Taisyklių 1 priedas). 
9. Automobilio perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu (Taisyklių 2 priedas), 
kuriame pasirašo perduodantis ir priimantis automobilį darbuotojas ir atsakingas asmuo. 
10. Pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, perduodamas transporto priemonės registracijos 
liudijimas, techninės apžiūros talonas, privalomojo draudimo liudijimas. Atsiskaitymo už degalus 
magnetinė kortelė perduodama tik tuo atveju, jei vykstama ne trumpiau kaip 200 km. atstumu. 
11. Automobilio grąžinimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriame pasirašo 
darbuotojas perduodantis automobilį, vairuotojas ir atsakingas asmuo. 
12. Tarnybinis lengvasis automobilis nuolatiniam tarnybiniam naudojimui darbuotojui skiriamas 
Muziejaus direktoriaus įsakymu, su kuriuo darbuotojas supažindinamas pasirašytinai. 
Automobilio perdavimas darbuotojui įforminamas priėmimo perdavimo aktu. Aktą tvirtina 
Muziejaus direktorius.  
13. Asmuo, kuriam suteikta teisė naudotis tarnybiniu automobiliu, už padarytą žalą atsako ir 
atlygina įstatymų nustatyta tvarka. 
14. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant 
pranešama atsakingam asmeniui, o šis informuoja Muziejaus direktorių. 

 
III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS 

 

15. Automobiliai darbo metu (kai yra nenaudojami), po darbo, poilsio ir švenčių dienomis 
(išskyrus atvejus, kai jais išvyksta į komandiruotę) yra laikomi administracijos kieme, adresu                        
L. Zamenhofo g. 8, Kaunas. 
 16. Komandiruotės metu automobiliai (esant galimybei) tamsiu paros metu turi būti pastatomi 
saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir panašiai). 
17. Automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį pasą, kelionės lapą, draudimo 
liudijimą, radijo aparatą (jei jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos 
sistemą ir užrakinti automobilį. 
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IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA 

18. Automobilių ridos ir degalų naudojimo apskaita tvarkoma pagal įrašus kelionės lapuose ir 
pateikiamuosius degalų įsigijimo dokumentus. 
19. Kelionės lapų registracijos žurnalą tvarko ir kelionės lapus registruoja elektroninėje 
laikmenoje atsakingas asmuo. Kelionės lapų registras išspausdinamas metų pabaigoje.  
20. Elektroninius kelionės lapus (Taisyklių 3 priedas) pildo atsakingas asmuo. Automobilį 
vairuojančiam darbuotojui kiekvieno mėnesio pradžioje pasirašytinai išduodamas priedas prie 
kelionės lapo (Taisyklių 4 priedas). Jame vairuotojas įrašo kiekvieno važiavimo datą, maršrutą, 
spidometro parodymus išvykstant ir grįžus bei pasirašo atskirai už kiekvieną maršrutą. Kelionės 
lapo priedą vairuotojas mėnesio gale pateikia Atsakingam asmeniui, kuris pagal pateiktus 
duomenis užpildo elektroninį kelionės lapą. Užpildytas kelionės lapas atspausdinamas kiekvieno 
mėnesio paskutinę darbo dieną, pasirašomas vairuotojo ir atsakingo asmens ir perduodamas BĮ 
„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistui per dokumentų valdymo 
sistemą „Kontora“. 
21. Kiekvieno automobilio degalų naudojimo vidutines normas mieste ir užmiestyje, žiemos ir 
vasaros laikotarpiu nustato Muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta komisija kartą per tris 
kalendorinius metus arba esant būtinybei. Vidutinės normos viršijimas turi būti pagrįstas 
motyvuotu tarnybiniu pranešimu, kurį teikia atsakingas asmuo. 
22. Automobilių degalų naudojimo vidutinės normos tvirtinamos Muziejaus direktoriaus 
įsakymu. 
23. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis 
ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję darbuotojai.  
24. Atsakingas asmuo kontroliuoja Muziejaus tarnybinių lengvųjų automobilių panaudojimą, 
degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą ir kelionės 
lapų užpildymą, o apie pažeidimus nedelsdamas praneša Muziejaus direktoriui. 
 

V. AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

 25. Visi tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka. 
26. Už automobilių techninės būklės kontrolę atsako atsakingas asmuo. 
27. Darbuotojas, kuriam patikėtas tarnybinis lengvasis automobilis, atsako už kasdienę ir 
periodinę techninę priežiūrą, saugojimą, švarą, ir saugų eksploatavimą. 
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28. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio 
eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, 
neleidžiama savarankiškai šalinti automobilio gedimų.  
29. Darbuotojas, kuriam priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, apie besibaigiančios 
automobilio techninės apžiūros ar įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo galiojimo terminus, prieš penkias darbo dienas 
informuoja atsakingą asmenį. 
30. Automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka 
organizuoja atsakingas asmuo. 
31. Draudžiama eksploatuoti techniškai netvarkingą autotransporto priemonę ar ją vairuoti 
apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų.  
 32. Už padarytą žalą, atsiradusią dėl darbuotojo kaltės, kurios neapmoka draudimas, 
darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

33. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  

____________________________ 
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Tarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo Kauno miesto muziejuje taisyklių 
1 priedas 

 

P R A Š Y M A S 

DĖL LEIDIMO LAIKINAI PASINAUDOTI TARNYBINIU AUTOMOBILIU TARNYBOS 
REIKMĖMS 

20____m.___________ d. 

Kaunas 

 
______________________________________________________________________ 

(prašymą pildančio darbuotojo vardas, pavardė) 

 

Prašau leisti tarnybos reikmėms laikinai pasinaudoti KMM priklausančia transporto priemone 
 
______________________________________________________________________ 

(jeigu prašoma konkrečios transporto priemonės, nurodoma markė ir pan.) 

Laikotarpiu nuo       20         m.                            d.              val. 
                     iki         20         m.                            d.              val. 
 
Transporto priemonė bus naudojama: 
______________________________________________________________________ 

(nurodyti kelionės tikslą) 

______________________________________________________________________ 
Išvykimo vieta: 
______________________________________________________________________ 

(nurodyti išvykimo vietą) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________                           ____________________                                     _________________        

    (paraišką pildančio asmens pareigos)                                                                           (parašas)                                                               (vardas, pavardė) 
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Tarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo Kauno miesto muziejuje taisyklių 
2 priedas 

 
AUTOMOBILIO PERDAVIMO-PRIĖMIMO 

AKTAS 

20____m.____________d. 
Kaunas 

 
 

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 31 d. Kauno miesto muziejaus direktoriaus įsakymu                                        
Nr. (1.3)-69 patvirtintomis „Kauno miesto muziejaus tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo 
taisyklėmis“. 
Perduodama transporto priemonė___________________________________________ 

                                                                              (transporto priemonės pavadinimas ir valstybinis numeris) 

Perdavimo laikotarpis_____________________________________________________ 
 
Spidometro rodmuo_____________. 
 
Automobilis perduodamas su šia papildoma įranga: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, 
kita__________________________________________________. 
 
 
Perduoda 
_____________________________________________________________________ 

(perduodančio asmens vardas, pavardė, parašas) 
 

 

Priima 
____________________________________________________________________ 

(priimančio asmens vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 
SUDERINTA: Atsakingas asmuo ____________________________________________ 
   (vardas, pavardė, parašas) 

 



7 
 

Tarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo Kauno miesto muziejaus 
taisyklių 3 priedas 

 
 
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga „Kauno miesto muziejus" 
L. Zamenhofo g. 8, Kaunas 

300154670 
                
  Lengvojo automobilio kelionės lapas Nr.    
        
      20__m._____d.         
               

Automobilis:    
Valstybinis 

numeris:  
               
                
Vairuotojai:          
  (vardas, pavardė, parašas)   (vardas, pavardė, parašas) 

               
                
  (vardas, pavardė, parašas)   (vardas, pavardė, parašas) 

Degalų likutis laikotarpio 
pradžioje 

Pilta degalų Sunaudota degalų 
Degalų likutis 

laikotarpio 
pabaigoje 

       
                

Data Vairuotojas Išvykimo vieta Paskyrimo vieta Nuvažiuota 
(km) 

     
     
     
          

     

     

          

        

                

Kelionės lapą tvirtina    
    (vardas, pavardė, parašas, data)     

 
 



8 
 

 
 
 

  

Vadovo patvirtinta kuro norma l/100 km 

 

Spidometro parodymai laikotarpio pabaigoje 

 

Nuvažiuota km 
 

Nuvažiuotų km skaičius pagal spidometro parodymus - 
kelionės lape nuvažiuoti km 

 

Suvartojimas pagal vadovo patvirtintą normą 

 

Ekonomija + / pereikvojimas - 
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Tarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo Kauno miesto muziejuje taisyklių 
4 priedas 

 
 

Kauno miesto muziejus 
Lengvojo automobilio kelionės lapo Nr.___ Priedas        ___ mėn 

 
Automobilis______________________________________ 
                                   (automobilio markė) 

Vairuotojas_______________________________________ 
                                    (vardas, pavardė) 

Data Maršrutas Rida 
(km) 

Skaitiklio parodymai Įpilta 
degalų 

Parašas išvykstant grįžus 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Iš viso:      

 
Išdavė 
Atsakingas asmuo   _________________________________________ 

(parašas)                               (vardas, pavardė)                                                                   (data) 

 

Gavo                                           
Vairuotojas                _________________________________________           
                                                                (parašas)                              (vardas, pavardė)                                                                   (data) 


