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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ
NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

2019 m. spalio       d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu

Nr.  1341 „Dėl  tarnybinių  lengvųjų  automobilių  biudžetinėse  įstaigose“  ir  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  2009  m.  gegužės  27  d.  nutarimu  Nr.  543  „Dėl  Pavyzdinių  tarnybinių  lengvųjų

automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“:

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

ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo taisykles (pridedama).

2. S k i r i u atsakingą už Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) tarnybinių automobilių  eksploataciją ir automobilių

stebėjimo (kontrolės) sistemos naudojimą Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus vyriausiąjį

specialistą Rimą Lutcą (toliau – atsakingas asmuo).

3. Į g a l i o j u atsakingą asmenį atlikti šiuo įsakymu patvirtintose taisyklėse nustatytus

veiksmus dėl Kalėjimų departamento tarnybinių automobilių naudojimo.

4. Į p a r e i g o j u Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus vedėją ir Kalėjimų

departamentui pavaldžių įstaigų direktorius užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių vykdymo

kontrolę.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. liepos

24  d.  įsakymą  Nr.  T-9  „Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo

ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 18 d.

7. P a v e d u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu

supažindinti  2–4  punktuose  nurodytus  asmenis  ir  šį  įsakymą  paskelbti  Kalėjimų  departamento

interneto svetainėje.

Direktorius                                        Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus  2019  m.  spalio     d.
įsakymu Nr. V-

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam
pavaldžių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)
ir jam pavaldžioms įstaigoms (toliau – įstaigos) skirtų naudotis tarnybinių lengvųjų automobilių ir
kitų transporto priemonių paskirstymą ir naudojimą, tarnybinių automobilių metinės ridos ir degalų
sąnaudų apskaitą.

1.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Tarnybinis automobilis – Kalėjimų departamento ar įstaigos patikėjimo teise, nuomos

ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį valdomas tarnybinis lengvasis automobilis, kurį Kalėjimų
departamento ar įstaigos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

2.2. Automobilio  stebėjimo (kontrolės) sistema – automobilyje  įmontuota GPS ar kito
ryšio sistema, telemetrijos būdu galinti fiksuoti automobilio degalų kiekį bake, degalų suvartojimą,
degalų įpylimo laiką ir  kiekį,  degalų nupylimo laiką ir  kiekį,  nuvažiuotą kelią,  judėjimo ir  (ar)
stovėjimo laiką ir kitus  automobilio kiekybinius parametrus.

2.3. Elektroninis  raktas –  Kalėjimų departamente  naudojama asmeninio  identifikavimo
priemonė (kortelė, pakabukas ir pan.), skirta asmeniui identifikuoti, naudojantis įeigos kontrolės ir
automobilio stebėjimo (kontrolės) sistemomis.  

2. Įstaigos  tarnybinių  automobilių  naudojimo  taisyklėse,  vadovaujantis  Taisyklių
nuostatomis, turi būti reglamentuota kitų transporto priemonių, nenurodytų šių Taisyklių 2 punkte
(pavyzdžiui traktorių, krovininių transporto priemonių ir kt.), naudojimo tvarka.

3. Kalėjimų  departamento  ir  įstaigų  vadovai  savo  įsakymu  paskiria  darbuotoją  (-us),
atsakingą  (-us)  už  tarnybinių  automobilių  eksploataciją  ir  automobilių  stebėjimo  (kontrolės)
sistemos  naudojimą  arba  šių  funkcijų  vykdymą  nustato  atitinkamų  darbuotojų  pareigybių
aprašymuose (toliau – atsakingas darbuotojas).

4. Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai) privalo:
5.1. kontroliuoti  faktinį  tarnybinių  automobilių  degalų  sunaudojimą  ir  jų  apskaitą,

informuoti  Kalėjimų  departamento  ar  įstaigos  vadovą,  ar  faktinis  degalų  sunaudojimas  atitinka
patvirtintas  normas,  teikti  siūlymus  dėl  degalų  naudojimo  normų  nustatymo,  racionalesnio
tarnybinių automobilių naudojimo ar naudojimo apribojimų;

5.2. rengti įsakymų dėl tarnybinių automobilių naudojimo projektus;
5.3. organizuoti  tinkamą  kelionės  lapų  registracijos  ir  kitos  tarnybinių  automobilių

naudojimo dokumentacijos tvarkymą;
5.4. laiku planuoti ir organizuoti tarnybinių automobilių techninę priežiūrą, draudimą, imtis

priemonių, kad nebūtų eksploatuojami techniškai netvarkingi tarnybiniai automobiliai;
5.5. tvarkyti tarnybinių automobilių apskaitą;
5.6. spręsti kitus su tarnybiniais automobiliais susijusius klausimus.
5. Kalėjimų departamento ir įstaigų tarnybiniai lengvieji automobiliai ir kitos transporto

priemonės bet kuriuo metu gali būti panaudotos vykdant veiklą arba kitas neatidėliotinas funkcijas,
susijusias su greitu reagavimu.

6. Visuose tarnybiniuose automobiliuose turi būti įrengtos apsaugos sistemos.
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7. Visi  tarnybiniai  automobiliai  turi  būti  draudžiami  transporto  priemonių  valdytojų
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Kasko draudimu teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Kalėjimų  departamento  ir  įstaigų  statutiniai  valstybės  tarnautojai,  kiti  valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), naudodamiesi
tarnybiniais  automobiliais  ir  juos  vairuodami,  privalo  laikytis  Lietuvos  Respublikos  įstatymų,
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimų,  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  kelių  eismo
saugumą bei transporto priemonių eksploatavimą, taip pat Taisyklių. 

II SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ PASKIRSTYMAS IR TEISĖS JUOS

VAIRUOTI SUTEIKIMAS

9. Bendrus  Kalėjimų  departamento  ir  įstaigų  tarnybinių  automobilių  limitus  nustato
teisingumo ministras. Tarnybinių automobilių skaičius neturi viršyti tarnybinių automobilių limito.
            11. Teisė naudoti Kalėjimų departamento ar įstaigos tarnybinį automobilį tarnybos reikmėms
suteikiama darbuotojams, tik atsakingam darbuotojui įsitikinus, kad šie darbuotojai turi galiojantį
tinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir yra pasirašytinai ar dokumentų valdymo sistemos
priemonėmis susipažinę su Taisyklėmis.

12.  Vienas  tarnybinis  automobilis  gali  būti  skiriamas  naudoti  vienam  arba  keliems
darbuotojams, vienam darbuotojui gali būti suteikiama teisė naudoti kelis tarnybinius automobilius.

III SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ REZERVAVIMAS, NAUDOJIMAS

IR SAUGOJIMAS

13. Darbuotojai skirtais tarnybiniais automobiliais naudojasi tik tarnybos reikmėms.
14. Kalėjimų departamento tarnybiniai automobiliai  rezervuojami naudojantis telemetrine

transporto kontrolės  sistemos pagrindine  vartotojo  programa (toliau  – Automobilių  rezervavimo
programa)  per  interneto  naršyklę.  Tarnybinį  automobilį  rezervuoti  gali  Kalėjimų  departamento
struktūrinio  padalinio  vadovas  ar  atsakingas  darbuotojas.  Draudžiama  naudotis  tarnybiniu
automobiliu, jo nerezervavus.

15. Rezervuojant  tarnybinį  automobilį  Automobilių  rezervavimo  programoje,  paskyroje
„Rezervacijos“ privaloma užpildyti visus laukus. 

16. Kalėjimų  departamento  darbuotojai,  esant  tarnybiniam  būtinumui,  gali  naudotis
užsakomaisiais  tarnybiniais  automobiliais  (su  vairuotoju).  Užsakomieji  tarnybiniai  automobiliai
naudojami,  suderinus  su  Kalėjimų  departamento  struktūrinio  padalinio,  atsakingo  už  tarnybinių
automobilių administravimą, vadovu dokumentų valdymo sistemoje pateikus Tarnybinį pranešimą
dėl vykimo į  tarnybinę  komandiruotę.  Užsakomieji  tarnybiniai  automobiliai  užsakomi ne vėliau
kaip prieš vieną darbo dieną iki 12 val.,  o skubiais  atvejais  išvykimo laikas ir  trukmė turi  būti
suderinti su atsakingu darbuotoju telefonu. 

17. Tarnybiniai  automobiliai  gali  būti  naudojami  tarnybinėms komandiruotėms  Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir užsienyje:

18.1.  išvykstant  vienai  darbo  dienai  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  ar  užsienyje  arba
darbuotojams išvykstant iš nuolatinės darbo vietos trumpiau kaip vienai darbo dienai, tarnybiniai
automobiliai rezervuojami Taisyklių 14–17 punktuose nustatyta tvarka;

18.2.  išvykstant  ilgiau  nei  vienai  darbo  dienai,  yra  rengiamas  Kalėjimų  departamento
direktoriaus  įsakymas  dėl  tarnybinės  komandiruotės,  kuriame  įrašomas  rezervuoto  tarnybinio
automobilio valstybinis numeris.

19.  Tarnybinės  komandiruotės  metu  tarnybinį  automobilį  privaloma statyti  tik  Kalėjimų
departamento ar įstaigų teritorijose arba stovėjimo aikštelėse. Tarnybinių komandiruočių išlaidos,
patirtos dėl tarnybinių automobilių laikymo mokamose stovėjimo aikštelėse, apmokamos teisės aktų
nustatyta tvarka.

20. Ne tarnybos (ne darbo) metu tarnybiniai automobiliai  saugomi tarnybos vietoje arba
kitoje su Kalėjimų departamento ar įstaigos vadovu suderintoje teritorijoje.
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IV SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ APSKAITOS TVARKYMAS

21. Tarnybinio automobilio darbo apskaitos pirminis dokumentas yra tarnybinio automobilio
kelionės lapas, kuris formuojamas automobili  steb jimo (kontrol s) sistemojeų ė ė .  

22.  Kelionės  lapus  dokumentų  valdymo  sistemoje  registruoja,  kelionės  lapų  pildymo  ir
apskaitos bei lėšų degalams limitų laikymosi kontrolę vykdo atsakingas darbuotojas.

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ VAIRUOTI TARNYBINIUS

AUTOMOBILIUS, PAREIGOS

23. Kiekvienos darbo dienos pradžioje, prieš išvažiuodamas iš Kalėjimų departamento ar
įstaigos  tarnybinio  automobilio  saugojimo  vietos,  vairuojantysis  privalo  patikrinti  tarnybinio
automobilio techninę būklę.

24.  Vairuojantysis  apie  bet  kokius  tarnybinio  automobilio  techninius  gedimus  ar  kitus
mechanizmų sutrikimus (jeigu jų buvo) privalo nedelsdamas informuoti atsakingą darbuotoją ir ne
vėliau kaip kitą darbo dieną tarnybiniu pranešimu informuoti atitinkamai Kalėjimų departamento ar
įstaigos vadovą.

25.  Vairuojantysis,  vairuodamas  tarnybinį  automobilį,  privalo  tinkamai  jį  eksploatuoti,
saugoti  ir  tausoti,  užtikrinti  estetinį  vidaus  ir  išorės  vaizdą,  užtikrinti,  kad  tarnybiniame
automobilyje nebūtų rūkoma. Tarnybinį automobilį  vairuojantis  darbuotojas atsako už jį  ir jame
sumontuotą įrangą teisės aktų nustatyta tvarka.

26.  Vairuojantysis,  pastebėjęs  tarnybinio  automobilio  variklio,  pavarų  dėžės,  stabdžių
sistemos, vairo mechanizmo ar kitų gedimų, kurie gali kelti grėsmę eismo saugumui, privalo tuojau
pat  sustoti  ir  apie  gedimą  pranešti  atsakingam darbuotojui,  o  ne  vėliau  kaip  kitą  darbo  dieną
tarnybiniu pranešimu informuoti atitinkamai Kalėjimų departamento ar įstaigos vadovą.

27.  Įvykus tarnybinio  automobilio  vagystei  ar  vagystei  iš  tarnybinio  automobilio,  eismo
įvykiui ar kitaip apgadinus tarnybinį automobilį, jį vairavęs darbuotojas nedelsdamas apie tai turi
pranešti policijai, taip pat nedelsdamas žodžiu informuoti tiesioginį vadovą ir atsakingą darbuotoją
ir  ne  vėliau  kaip  kitą  darbo  dieną  tarnybiniu  pranešimu  informuoti  atitinkamai  Kalėjimų
departamento ar įstaigos vadovą.

28. Kalėjimų departamento darbuotojas, naudodamasis Automobilių rezervavimo programa,
rezervuoja tarnybinį automobilį ir iš atsakingo darbuotojo (arba iš tarnybinių automobilių raktų ir
dokumentų saugojimo vietos) pasiima tarnybinio automobilio raktus ir dokumentus. 

29.  Užvedęs  variklį,  vairuojantysis  prideda  elektroninį  raktą  prie  garsinio  raudonai
mirksinčio daviklio ir taip prisiregistruoja (Automobilių rezervavimo programoje parodoma, kad
darbuotojas  prisiregistravo).  Važiuoti  tarnybiniu  automobiliu  neprisiregistravus  yra  draudžiama.
Tinkamą prisiregistravimą indikuoja nutilęs garsinis signalas.  

30.  Vairuoti  tarnybinį  automobilį,  prisiregistravus  kitam  darbuotojui priklausančiu
elektroniniu raktu, griežtai draudžiama.

31.  Grįžus  į  tarnybinio  automobilio  saugojimo  vietą,  tarnybinis  automobilis  turi  būti
paliekamas švarus ir techniškai tvarkingas.  Tarnybinio automobilio raktai paliekami automobilio
raktų ir dokumentų laikymo vietoje.

VI SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO PLANAVIMAS

32. Kiekvienais metais Kalėjimų departamento ir įstaigos vadovas pagal gautų asignavimų
tarnybiniams automobiliams  išlaikyti,  jiems  nuomotis  dydį  patvirtina  einamųjų  metų  tarnybinių
automobilių eksploatacijos planą, kuriame nurodoma kiekvieno tarnybinio automobilio planuojama
metinė rida ir degalų rūšis, poreikis planuojamai metinei ridai užtikrinti, metinės išlaidos degalams
ir  bendros  išlaidos  visų  tarnybinių  automobilių  eksploatacijai  (remontui,  detalėms,  draudimui,
nuomai ir kita). Jeigu per metus keičiasi asignavimai tarnybiniams automobiliams išlaikyti ar turimi
tarnybiniai automobiliai, yra keičiamas ir tarnybinių automobilių eksploatacijos planas.
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33.  Atsakingas  darbuotojas  įrašo  į  kelionės  lapus  mėnesio  lėšų  degalams  limitą  ir
planuojamą mėnesio ridos limitą, suskaičiuotus pagal tarnybinių automobilių eksploatacijos plane
nustatytus  metinių  lėšų  degalams  limitus  ir  metinės  ridos  limitus,  ir  nuolat  kontroliuoja,  kaip
laikomasi nustatytų limitų.

34.  Išnaudojus  tarnybinio  automobilio  mėnesio  lėšų  degalams  limitą,  neatsižvelgiant  į
nuvažiuotą  ridą,  tarnybinio  automobilio  eksploatacija  laikinai  sustabdoma,  išskyrus  Taisyklių  6
punkte nurodytą atvejį.

35. Tarnybinio automobilio mėnesio lėšų degalams limitas gali būti padidintas atitinkamai
sumažinant to paties mėnesio kito (-ų) tarnybinio (-ų) automobilio (-ų) lėšų degalams limitą (-us),
arba  esant  bendrai  turimų  lėšų  tarnybiniams  automobiliams  išlaikyti  ekonomijai,  panaudojant
tarnybiniams  automobiliams  ankstesniems  mėnesiams  nustatytus,  tačiau  neišnaudotus  lėšų
degalams limitus, bet neviršijant nustatyto tarnybiniams automobiliams išlaikyti lėšų dydžio.

36. Sprendimą dėl mėnesio lėšų degalams pakeitimo konkrečiam tarnybiniam automobiliui,
taip  pat  dėl  sutaupytų  lėšų  tolesnio  panaudojimo priima  atitinkamai  Kalėjimų  departamento  ar
įstaigos vadovas arba jų įgaliotas asmuo atsakingo darbuotojo teikimu.

VII SKYRIUS
FAKTINĖS DEGALŲ NAUDOJIMO BAZINĖS NORMOS NUSTATYMO TVARKA

37.  Tarnybinių  automobilių  faktinė  degalų  naudojimo  bazinė  norma  nustatoma
vadovaujantis automobili  steb jimo (kontrol s) sistemos ų ė ė rodmenimis.

VIII SKYRIUS
DEGALŲ IŠDAVIMO TVARKA

38. Vairuojantysis degalus į tarnybinį automobilį pila bendrovės, su kuria sudaryta degalų
pirkimo sutartis, degalinėse, naudodamasis degalų kortele, o nenumatytais atvejais – suderinęs su
įstaigos atsakingu darbuotoju, savo lėšomis, kurios grąžinamos, pateikus kasos kvitą ir motyvuotą
prašymą. Darbuotojams, vykstantiems į užsienį, išmokamas avansas degalams.

39. Degalai degalinėje pilami tik į tarnybinio automobilio baką.  
40. Degalų likučio tarnybinio automobilio bake (įvertinus ridą degalų įpylimo dieną) ir įpiltų

degalų bendras kiekis neturi viršyti bako talpos.

IX SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

41.  Už  Taisyklių  reikalavimų  nevykdymą  taikoma  teisės  aktų  nustatyta  drausminė
(tarnybinė) ir materialinė atsakomybė.

42.  Kalėjimų  departamento  ar  įstaigos  vadovas  už  Taisyklėse  nustatytų  reikalavimų
nesilaikymą, atsižvelgdamas į padaryto nusižengimo pobūdį ir dydį, gali tam tikram laikotarpiui
(nuo 1 iki 12 mėnesių) darbuotojui atimti teisę vairuoti tarnybinį automobilį. Ši poveikio priemonė
gali būti taikoma viena arba kartu su drausmine (tarnybine) ar materialine atsakomybe.

43. Sprendimas atimti teisę naudoti tarnybinį automobilį įforminamas atitinkamai Kalėjimų
departamento ar įstaigos, suteikusios darbuotojui tokią teisę, vadovo įsakymu.

44.  Valstybei  padaryta  žala,  apgadinus  tarnybinį  automobilį,  nustatoma  ir  išieškoma  iš
kaltininko teisės aktų nustatyta tvarka.

X SKYRIUS
TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

45. Tarnybiniai automobiliai privalo (išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus, kai
nustatomos  išimtys)  būti  pažymėti  –  nurodytas  atitinkamai  Kalėjimų  departamento  ar  įstaigos
pavadinimas arba patvirtintas Kalėjimų departamento ar įstaigos logotipas.
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46. Žymimos tarnybinių automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios
raidės  turi  būti  ne  žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir  ne mažiau kaip 4 mm storio.
Patvirtintas Kalėjimų departamento ar įstaigos logotipas turi būti ne mažesnis kaip 150 mm aukščio.

XI SKYRIUS
NEREIKALING  ARBA NETINKAM  (NEGALIM ) NAUDOTI  TARNYBINIŲ Ų Ų Ų

AUTOMOBILI  TOLESNIS PANAUDOJIMASŲ

 
47.  Pripa inti  nereikalingais  arba  netinkamais  (negalimais)  naudoti  tarnybiniaiž

automobiliai  gali  b ti  toliau  panaudojami  arba  nurašomi,  išardomi  ir  likviduojami  (arbaū

nurašomi ir likviduojami) teis s akt  nustatyta tvarka. Prieš parduodant viešuose aukcionuoseė ų

tarnybinius  automobilius,  privaloma  panaikinti  visus  u rašus,  emblemas  ir  kontrastinesž

juostas, esan ias ant tarnybini  automobili , išmontuoti specialiuosius šviesos ir garso signalč ų ų ų

prietaisus, telemetrin  rang , radijo ryšio priemones ir kit  speciali  rang .ę į ą ą ą į ą

__________________________
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