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ĮSAKYMAS 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS  

TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ 

KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. V-49       . 

Vilnius 
 

 

Atsižvelgdama į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Mokymo centro darbo reglamento, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) direktoriaus    

2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro darbo reglamento patvirtinimo“, 141 punktą ir Lietuvos 

Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų 

aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus 2016-03-08 raštą Nr. SD-25-3030 „Dėl darbo 

organizavimo“: 

1. T v i r t i n u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Mokymo centro darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašą (toliau – Aprašas, 

pridedama). 

2. P a v e d u  Mokymo centro struktūrinių padalinių vadovams užtikrinti, kad būtų 

laikomasi Apraše nustatytų dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų. 

3. Į p a r e i g o j u  Bendrojo skyriaus inspektorę Miroslavą Suboč su Aprašu 

pasirašytinai supažindinti Mokymo centro darbuotojus. 

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Mokymo centro direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. 

įsakymą Nr. V-21 „Dėl Vykimo į tarnybinę komandiruotę tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

 

 

Mokymo organizavimo skyriaus viršininkė, 

atliekanti direktoriaus funkcijas        Žana Mitiajeva 

 

 



 

 

 

PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centro direktoriaus 

2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-49 
 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS  

TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DARBUOTOJŲ  

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo 

centro darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 

Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), vykimo į tarnybines komandiruotes 

Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje (toliau – komandiruotė, komandiruotės) 

organizavimo ir įforminimo, ataskaitų dėl komandiruočių užsienio valstybėse rengimo ir 

paskelbimo bei komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką. 

2. Aprašas taikomas Mokymo centro darbuotojams tiek, kiek jų vykimo į komandiruotę 

tvarkos nereglamentuoja kiti teisės aktai. 

3. Darbuotojo tarnybine komandiruote yra laikomas Aprašo nustatyta tvarka įformintas  

darbuotojo laikinas išvykimas Mokymo centro direktoriaus siuntimu iš nuolatinės darbo vietos į 

nustatytą vietą atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinį pavedimą ar dalyvauti mokymuose Lietuvos 

Respublikos teritorijoje ar į užsienio valstybę.  

4. Darbuotojų, vykstančių į komandiruotę, pozicija komandiruotės metu svarstomais 

klausimais turi sutapti su Mokymo centro oficialiąja pozicija. Atstovaudami Mokymo centrui, 

komandiruotės metu darbuotojai negali viršyti savo kompetencijos 

 

II SKYRIUS 

KOMANDIRUOČIŲ ORGANIZAVIMAS IR ĮFORMINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

TARNYBINIŲ PRANEŠIMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS 
 

5. Mokymo centro direktoriaus siuntimo į komandiruotę į užsienio valstybę ar Lietuvos 

Respublikos teritorijoje klausimus sprendžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, kitų 

Mokymo centro darbuotojų – Mokymo centro direktorius. Darbuotojų siuntimas į komandiruotę į 

užsienio valstybę turi būti suderintas su Kalėjimų departamento direktoriumi.  

6. Darbuotojas, gavęs padalinio vadovo pavedimą ar suderinęs poreikį vykti į tarnybinę 

komandiruotę į užsienio valstybę ar Lietuvos Respublikos teritorijoje, rengia tarnybinį pranešimą   

(1 priedas), adresuotą Mokymo centro direktoriui, kuris turi būti pateikiamas: 

6.1. dėl komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje – ne vėliau kaip prieš 5 darbo 

dienas iki išvykimo į komandiruotę dienos; 



6.2. dėl komandiruotės užsienio valstybėje – ne vėliau kaip prieš l0 darbo dienų iki 

išvykimo i komandiruotę dienos (išskyrus atvejus, kai kvietimas gautas likus mažiau kaip 10 darbo 

dienų); 

6.3. dėl komandiruotės ne ilgiau kaip vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, kai nenumatomos komandiruotės išlaidos, – iki komandiruotės pradžios momento. 

7. Tarnybinis pranešimas turi būti vizuotas: 

7.1. darbuotojo tiesioginio vadovo ir direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtas 

administravimo sritis; 

7.2. Finansų skyriaus vedėjo, kai komandiruotės metu numatomos išlaidos, išskyrus 

išlaidas, apmokamas Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka; 

7.3. Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už tarnybinių automobilių naudojimo 

kontrolę, kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu arba komandiruojamojo darbuotojo automobiliu; 

7.4. Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, jei 

komandiruotė organizuojama užsienio valstybėje; 

7.5. Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už projektinę veiklą, kai komandiruotės 

metu numatomos išlaidos, apmokamos Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka. 

8. Siunčiamas į komandiruotę darbuotojai gali vykti: 

8.1. tarnybiniu automobiliu; 

8.2. asmeniniu automobiliu; 

8.3. keleiviniu (visuomeniniu) transportu (išskyrus lengvuosius taksi automobilius). 

9. Vykti į komandiruotę asmeniniu automobiliu darbuotojas gali leidus Mokymo centro 

direktoriui, kai: 

9.1. nėra galimybės pasinaudoti visuomeniniu transportu arba naudojimasis juo 

apsunkins tarnybinių užduočių vykdymą komandiruotės metu; 

9.2. ekonomiškai netikslinga naudoti tarnybinį automobilį; 

9.3. nėra galimybės pasinaudoti Mokymo centro tarnybiniu automobiliu. 

10. Komandiruojamojo darbuotojo automobilis privalo turėti: 

10.1. galiojančią techninės apžiūros rezultatų kortelę; 

10.2. galiojantį transporto priemonės registracijos liudijimą; 

10.3. galiojantį transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės 

draudimo polisą. 

11. Prie tarnybinio pranešimo turi būti pridėtos dokumentų, susijusių su komandiruote 

(kvietimas, programa ir pan.), kopijos. 

12. Aprašo 9 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, komandiruojamojo darbuotojo 

automobilio atitikimą Aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams bei degalų sunaudojimo normos 

teisingumą pagal Aprašo 32.2 papunktį patvirtina Mokymo centro darbuotojas, atsakingas už 

tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę, vizuodamas darbuotojo tarnybinį pranešimą. 

13. Prašymai dėl leidimo darbuotojui vykti į komandiruotę užsienio valstybėje Kalėjimų 

departamento direktoriui turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki išvykimo.  

14. Mokymo centro direktoriaus pateikiamų Kalėjimų departamento direktoriui 

motyvuotų prašymų dėl leidimo siųsti Mokymo centro darbuotoją(-us) į tarnybinę komandiruotę 

užsienio valstybėje projektus, atsižvelgdamas į jam perduotus darbuotojų tarnybinius pranešimus su 

atitinkama Mokymo centro direktoriaus rezoliucija bei į kitą pateiktą informaciją, rengia Bendrojo 

skyriaus darbuotojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas. Prašyme taip pat turi būti 

nurodyta siunčiamo darbuotojo(-ų) vardas(-ai) ir pavardė(-ės), pareigos, prašymas turi būti vizuotas 

Finansų skyriaus vedėjo ir Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo už tarptautinį 

bendradarbiavimą.  

15. Prašymai dėl leidimo Mokymo centro direktoriui vykti į komandiruotę, adresuoti 

teisingumo ministrui, turi būti pateikti derinti Kalėjimų departamento direktoriui ne vėliau kaip 

prieš 7 darbo dienas iki išvykimo, jei vykstama į komandiruotę užsienio valstybėje, ir ne vėliau kaip 

prieš 3 darbo dienas iki išvykimo, jei vykstama į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje. 



16. Prašymų dėl leidimo Mokymo centro direktoriui vykti į tarnybinę komandiruotę 

užsienio valstybėje projektus, atsižvelgdamas į informaciją, pateiktą Bendrojo skyriaus darbuotojo, 

atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, rengia Bendrojo skyriaus darbuotojas, vykdantis 

personalo administravimo funkcijas; prašymai turi būti vizuoti Finansų skyriaus vedėjo ir Bendrojo 

skyriaus darbuotojo, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

SIUNTIMŲ Į KOMANDIRUOTĘ ĮFORMINIMAS 
 

17. Mokymo centro direktoriaus siuntimas į komandiruotę užsienio valstybėje ar 

Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas teisingumo ministro įsakymu, kitų darbuotojų – 

Mokymo centro direktoriaus įsakymu (toliau – įsakymas), gavus rašytinį Kalėjimų departamento 

direktoriaus leidimą.  

18. Įsakyme dėl darbuotojo komandiruotės nurodoma: 

18.1. komandiruojamo darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos; 

18.2. komandiruotės tikslas; 

18.3. vietovė (-ės), į kurią (-ias) darbuotojas komandiruojamas; 

18.4. komandiruotės trukmė; 

18.5. automobilio markė, modelis ir valstybinis numeris, kai darbuotojui į komandiruotę 

leidžiama vykti tarnybiniu ar darbuotojo asmeniniu automobiliu; 

18.6. darbuotojo, vairuojančio tarnybinį automobilį, vardas ir pavardė bei pareigos, 

jeigu vykstama tarnybiniu automobiliu; 

18.7. komandiruotės išlaidų apmokėjimo tvarka; 

18.8. avanso dydis, jeigu jis bus išmokamas komandiruojamam darbuotojui; avanso 

dydis neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų; 

18.9. asmuo, kuriam pavedama vykdyti komandiruojamojo funkcijas (jei tai nėra 

nustatyta pareigybės aprašyme); 

18.10. kompensavimo už darbą poilsio ar švenčių dieną būdas, jeigu komandiruotėje 

būnama poilsio ar švenčių dieną.  

19. Įsakymų dėl Mokymo centro darbuotojų komandiruočių projektus pagal gautus 

tarnybinius pranešimus rengia Mokymo centro darbuotojas, vykdantis personalo administravimo 

funkcijas. 

20. Jei numatoma, kad už darbą poilsio ar švenčių dieną darbuotojui bus suteikiama 

papildoma poilsio diena, įsakyme, atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimą, nurodoma, kada ji bus 

suteikta – kita poilsio diena per mėnesį ar pridedant tą dieną prie kasmetinių atostogų ir mokant už 

ją darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Apie tai, kiek valandų, išbūtų komandiruotėje poilsio ar 

švenčių dieną, reikia įskaityti į darbo laiką, sprendžiama iš tai patvirtinančių dokumentų. 

21. Įsakymai dėl komandiruočių vizuojami Mokymo centro darbo reglamento nustatyta 

tvarka. 

22. Pasikeitus komandiruotės aplinkybėms, į komandiruotę vykstantis darbuotojas 

parengia tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo pasikeitusias komandiruotės aplinkybes. Jei reikia, 

rengiamas naujas įsakymo dėl komandiruotės projektas. 

23. Tuo atveju, kai vykstama į mokymus vienai darbo dienai kelias dienas iš eilės, t. y. 

darbuotojo darbe nebūna daugiau nei vieną darbo dieną, komandiruotės įforminamos bendrai vienu 

įsakymu šio Aprašo nustatyta tvarka. 
 

III SKYRIUS 

KOMANDIRUOČIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖSE ATASKAITŲ RENGIMAS  
 

24. Mokymo centro vadovybė ir darbuotojai (jei į komandiruotę vyko delegacija – 

delegacijos vadovas), grįžę iš komandiruotės užsienio valstybėje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

atsiskaito už tarnybinio pavedimo arba užduoties atlikimą, pateikdami savo komandiruotės ataskaitą 

(toliau – ataskaita, 2 priedas). 



25. Ataskaita nerengiama, kai vykstama į mokymus užsienyje ir mokymus 

organizuojanti įstaiga išduoda pažymėjimą ar sertifikatą. 

26. Mokymo centro direktorius, atsižvelgdamas į ataskaitoje nurodytas išvadas ir 

pasiūlymus, gali parengti pavedimus darbuotojams. 

27. Ataskaitas saugo Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas už tarptautinį 

bendradarbiavimą. 

IV SKYRIUS 

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS 
 

28. Išlaidos, susijusios su komandiruote į užsienio valstybę ar Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, apmokamos vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse 

įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu 

Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 

patvirtinimo“, nustatyta tvarka, Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normomis vykstantiems į 

užsienio komandiruotes, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio   

21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į 

užsienio komandiruotes“, ir teisingumo ministro arba Mokymo centro direktoriaus įsakymu dėl 

siuntimo į komandiruotę. 

29. Išlaidos, susijusios su komandiruote Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio 

valstybėje, apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų 

tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų pagal jų naudojimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose nustatytą tvarką, kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija 

komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas. 

30. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, privalo per 3 darbo dienas pateikti Finansų 

skyriui avansinę ataskaitą (3 priedas) bei atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas 

faktines išlaidas (bilietus, viešbučių kvitus, čekius ir kt.). Jeigu darbuotojui išmokėtas avansas buvo 

didesnis nei patirtos išlaidos, jis privalo grąžinti nepanaudotą avanso likutį. 

31. Jei darbuotojas į komandiruotę vyko asmeniniu automobiliu, kartu su avansine 

ataskaita jis turi pateikti Išlaidų, susijusių su darbuotojo asmeninio automobilio naudojimu 

tarnybinės komandiruotės metu, ataskaitą (toliau – Ataskaita, 4 priedas), prie kurios pridedami 

išlaidas patvirtinantys dokumentai (degalų įsigijimo čekiai, kurių data turi atitikti komandiruotės 

laiką). Ataskaitą vizuoja Mokymo centro darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių 

naudojimo kontrolę. 

32. Komandiruotės metu komandiruotų darbuotojų asmeniniams automobiliams 

sunaudotų degalų (jei vyko Mokymo centro tarnybiniu automobiliu – šiam automobiliui sunaudotų 

degalų) įsigijimo išlaidos apmokamos atsižvelgiant į: 

32.1. komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių; 

32.2. patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal 

atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis 

(degalų sunaudojimo normą 100 kilometrų) ir atitinkamas metodikas; 

32.3. degalų kainą. 

33. Komandiruotės metu komandiruojamojo darbuotojo transporto priemone 

nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal interneto svetainėse www.maps.lt,  https://maps.google.lt 

pateikiamą trumpiausią atstumą tarp kelionės taškų. Gali būti pasirenkamas ne trumpiausias 

interneto svetainės pateikiamas atstumas, jeigu jis racionalesnis (geresnė kelio danga, mažesnės 

automobilių spūstys ir kt.), bet ne daugiau kaip 10 proc. ilgesnis už trumpiausią interneto svetainėse 

pateikiamą atstumą. 

34. Finansų skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs avansinę ataskaitą, teikia ją 

tvirtinti Mokymo centro direktoriui.  

35. Komandiruotės išlaidos, išskyrus dienpinigius, atlyginamos tik tais atvejais, kai yra 

pateikti jas patvirtinantys atitinkami dokumentai. 

http://www.maps.lt/
https://maps.google.lt/


36. Kai darbuotojas vyksta į komandiruotę, kurios metu organizatoriai apmoka 

komandiruotų darbuotojų išlaikymo (maitinimo, nakvynės) išlaidas, Mokymo centro direktoriaus 

sprendimu gali būti išmokami dienpinigiai, neviršijant 30 procentų finansų ministro patvirtintų 

dienpinigių užsienio valstybėje ar Lietuvos Respublikos teritorijoje normos, prieš tai suderinus su 

atsakingu Finansų skyriaus darbuotoju. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

37. Mokymo centro darbuotojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas, 

informaciją apie darbuotojų komandiruotes veda į Kalėjimų departamento informacinės sitemos 

KADIS-I Personalo valdymo modulį. 

38. Mokymo centro darbuotojai su įsakymais dėl komandiruočių supažindinami 

pasirašytinai. 

39. Darbuotojų laikinas nebuvimas darbe dėl komandiruotės užsienio valstybėje ar 

Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatyta tvarka žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje 

sutartiniu žymėjimu teisės aktų nustatyta tvarka. 

40. Jei Mokymo centro dėstančiam personalui, vykusiam į tarnybinę komandiruotę 

(vesti mokymų) į Kalėjimų departamentui pavaldžią įstaigą, buvo viršyta nustatyta darbo dienos 

trukmė, apie tai jie privalo raštu informuoti savo tiesioginį vadovą. Prie pranešimo pridedami ir tai 

patvirtinantys dokumentai (kelionės bilietai, mokymo renginio programa ir pan.). Šis laikas 

apskaitomas kaip viršvalandinis darbas (darbo laiko apskaitos žiniaraštyje išskiriant viršvalandinio 

darbo valandas) ir apmokamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

41. Aprašo prieduose pateikti dokumentų formų pavyzdžiai konkrečios komandiruotės 

atveju gali būti koreguojami papildant ar išbraukiant nereikalingą informaciją. 

42. Už klaidingą komandiruotės metu į užsienio valstybę ar Lietuvos Respublikos 

teritorijoje patirtų išlaidų, patvirtinančių duomenų ar kitos su komandiruote susijusios informacijos 

pateikimą darbuotojai atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojų 

tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

 

(Tarnybinio pranešimo dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę forma) 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE  

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO  

________________________________________________________ 
(struktūrinio padalinio pavadinimas) 

 

 

_______________________________________ 

(vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS 

DĖL VYKIMO Į TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ Į ___________________________ 
       (miestas ir valstybė) 

 

__________________  Nr. ___ 
       (data) 

Vilnius 
 

1. Renginio vieta ir data  

2. Renginio forma, pavadinimas, organizatoriai  

3. Komandiruotės tikslas ir tikėtinas rezultatas  

4. Poreikis pasisakyti  

5. Komandiruojamas asmuo (asmenų grupė)  

6. Komandiruoto asmens funkcijas laikinai atliksiantis 

asmuo (kai toks turi būti) 

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 

7. Komandiruotės trukmė 

(išvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš jos datos) 
 

8. Komandiruotės išlaidos 

(bilietai, viešbutis, draudimas, vizos, renginio dalyvio 

mokestis ir kt. išlaidos (išvardyti), ir jų apmokėjimo šaltiniai) 

 

9. Komandiruotėje naudojama transporto priemonė 
(automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, 

automobilį vairuojančiojo pareigos bei vardas ir 

pavardė, kita svarbi informacija) 

 

10. Kompensavimo už darbą poilsio ar švenčių dieną būdas 
(jei būnant komandiruotėje poilsio ar švenčių dieną 

dirbama arba būnama kelionėje – ar už tą dieną apmokėti 

teisės aktų nustatyta tvarka, ar suteikti per mėnesį kitą 

poilsio dieną arba tą dieną pridėti prie kasmetinių atostogų) 

 

11. Papildoma informacija  

12. Pagrindžiantys dokumentai  
(kvietimas, kiti dokumentai – išvardijama ir pridedama prie 

tarnybinio pranešimo) 

 

PRIDEDAMA. ___ lapai (-ų). 
 

______________________________________ 

(pareigų pavadinimas) 
_____________ 

            (parašas) 

_____________________ 

              (vardas ir pavardė) 

(Suderinimo vizos) 



Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centro darbuotojų tarnybinių 

komandiruočių tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

(Tarnybinės komandiruotės užsienio valstybėje ataskaitos forma) 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE  

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO  

________________________________________________________ 
(struktūrinio padalinio pavadinimas) 

 

 

_______________________________________ 

(vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS ___________________________ ATASKAITA 
  (miesto, valstybės pavadinimas) 

 

____________  Nr. ___ 
       (data) 

Vilnius 
 

1. Komandiruotę reglamentuojantis dokumentas 

(įsakymo data ir numeris, antraštė) 
 

2. Komandiruotės laikas (trukmė) 

(išvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš jos datos) 
 

3. Komandiruotės tikslas   

4. Delegacijos sudėtis (jei yra)  

5. Komandiruotės metu įvykę susitikimai  

6. Nagrinėti klausimai (atlikti darbai) ir šalių 

pozicijos 
 

7. Aktuali informacija  

8. Pasiūlymai dėk komandiruotėje įgytų žinių, 

gerosios patirties ar informacijos panaudojimo 
 

9. Komandiruotėje gauta informacinė medžiaga ir 

leidiniai  

(išvardijama ir pridedama prie ataskaitos) 

 

   
PRIDEDAMA. ___ lapai (-ų). 
 

 

______________________________________ 

(pareigų pavadinimas) 
_____________ 

            (parašas) 

_____________________ 

              (vardas ir pavardė) 



 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojų 

tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

(Avansinės ataskaitos forma) 
 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE  

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  

MOKYMO CENTRAS  
 

           TVIRTINU 

_____________________________________ 

              (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 

               ___________________________________ 
                (parašas) 

                  ______________ 
                                                                             (vardas ir pavardė) 

 

 

AVANSINĖ ATASKAITA 
 

____________  Nr. ___ 
       (data) 

Vilnius 
Komandiruotės vieta _____________________________________________________________ 

Komandiruotės trukmė ____________________________________________________________ 

Įsakymo data ir Nr. __________________________________________________________ 

Avanso likutis ___________________ 

Gauta 20___  m.  _________________  ____ d. ___________________ 

 20___  m.  _________________  ____ d. ___________________ 

 Iš viso: ___________________ 

Išlaidos  ___________________ 

Likutis  ___________________ 

Pereikvota  ___________________ 
  

Išlaidos Suma, Eur Pastabos, dokumento data ir Nr. 

Važiavimas    

nuo _____________________________ 

iki _____________________________ 

ir atgal _____________________________ 

Dienpinigiai nuo ________________   

iki ________________ 

Nakvynpinigiai už ___ paras po ______ 

Kitos išlaidos    

Iš viso:   

   

PRIDEDAMA. (Komandiruotės išlaidas įrodantys dokumentai),  ___ lapai (-ų). 
___________________________________________ 

(ataskaitą sudariusio darbuotojo pareigų pavadinimas) 
_____________ 

            (parašas) 

_____________________ 

              (vardas ir pavardė) 

 
Patikrino 

Finansų skyriaus vyresnysis buhalteris 

______________________________ 
(parašas) 

____________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

____________________________________ 

(data) 

Patikrino ir pateikia tvirtinti 

Finansų skyriaus vedėjas 

______________________________ 
(parašas) 

____________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

____________________________________ 

(data) 
 



 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centro darbuotojų tarnybinių 

komandiruočių tvarkos aprašo 

4 priedas 

(Išlaidų, susijusių su darbuotojo asmeninio automobilio naudojimu tarnybinės komandiruotės metu,  

ataskaitos forma) 
 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  

MOKYMO CENTRAS 
 

 

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBUOTOJO ASMENINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMU  

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU, ATASKAITA 
 

20___ - ____ - ____   Nr. 

Vilnius 
 

Transporto priemonės savininkas _______________________________________________ 

Transporto priemonės modelis, valstybinis numeris _________________________________ 

Maršrutas __________________________________________________________________ 
   (nurodomas išvykimo vietos ir nuvykimo vietos adresas) 

1 lentelė. Kuro užpylimas 

Eil. 

Nr. 
Užpilta kuro tarnybinės komandiruotės metu 

data kiekis, l 

   

   
 

2 lentelė. Kuro sunaudojimo išlaidos 

Nuvažiuota, km 
Kuro norma 

100 km, l 

Kuras, l Kompensuojamos 

kuro sunaudojimo 

išlaidos, Eur 
pripilta sunaudota 

pagal normą 

(1x2)/100 
1 2 3 4 5 6 

 
 

     

 

3 lentelė. Kitos išlaidos: 

Eil. 

Nr. 
Data Išlaidų pavadinimas Suma, Eur 

    

    
 

PRIDEDAMA. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________  _________________  

 __________________________ 
     (pareigos)                (parašas)                   

(vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA 

  
 


