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,,Del pavyzdiniq tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo biudZetinese istaigose taisykliq
patvirtinimo"
1. T v i r t i n u Klaipedos valstybinio muzikinio teatro tarnybiniq lengvqjq automobiliq
naudoj imo taisykles (pridedama).
2, P a v e d u Ukio skyriaus vedejai Valei Vildiauskienei kontroliuoti kaip naudojami
tarnybiniai lengvieji automobiliai.
3. P r ip a1, is t u 2014m. geguZes 7 d. teatro vadovo isakym4Nr. T1-43 ,,Del tarnybiniq
lengvqjq automobiliq naudojimo taisykliq patvirtinimo" negalioj andiu.
4.Ip ar e i g o j u sekretorg An4 Riabov4 supaZindinti su isakymu teatro vadovo pavaduotojus,
tamybq vadovus, vairuotojus.
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PATVIRTINTA
Klaipedos valstybinio muzikinio teatro
vadovo 2020 m. sausio 13 d.
isakymuNr. T1-4

KLAIPEDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO
TARNYBINIU LENGVUJV AUTOMOBILIV NAUDOJIMO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

-

1. Klaipedos valstybinio muzikinio teatro (toliau vadinama Teatras) tarnybiniq lengvqjq
automobiliq naudojimo taisykles (toliau vadinama Sios taisykles) nustato tarnybiniq lengvqjq
automobiliq naudojimo, saugojimo, Zymejimo, technines prieZi[ros, remonto, naudojimo kontroles,
degalq apskaitos bei darbuotojq atsakomybg uZ Siq taisykliq paZeidim4.
2. Sios taisykles privalomos visiems Teatro darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis
(toliau vadinama - darbuotojai).
3. Siose taisyklese vartojamos s4vokos:
Tarnybinis lengvasis automobilis - istaigai teisetu pagrindu (nuosavybes teise, nuomos ar
nuomos pagal veiklos nuomos sutarti) priklausantis lengvasis automobilis, kuri teatro darbuotojas
naudoj a tarnybos reikmems.
4. Tarnybinius lengvuosius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir Svendiq
dienomis gali naudoti darbuotojai tik tarnybos reikmems.
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II. TARNYBINIU LENGVVJV AUTOMOBILIU NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO
KONTROLE
5. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotoju ir be vairuotojo tarnybos reikmems gali

naudotis:
5.1. Teatro vadovas;
5 .2, T ealro vadovo pavaduotoj ai;
5.3. Teatro darbuotojas, paskirtas teatro vadovo isakymu.
6. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotoju tarnybos reikmems, suderinus su

Ukio

skyriaus vedeju ir gavus Teatro vadovo leidim4, gali pasinaudoti ir kiti Teatro darbuotojai.
7. Tarnybiniai lengvieji automobiliai Teatro vadovo isakymu yra priskiriami darbuotojams
(vairuotojams), kurie yra atsakingiuf,tarnybiniq lengvqjq automobiliq techning prieZirlrq, naudojim4
tik tarnybos reikmems, s4ugojim4, remont4, 5var4, spidometrq tvarkingum4, degalq sunaudojim4
pagal nustatytas normas, tarnybiniq lengvqjq automobiliq rid4.
8. Darbuotojai, norintys pasinaudoti tarnybiniu lengvuoju automobiliu be vairuotojo ir i5vykti
uZ Klaipedos miesto ribq, raSydami komandiruotes pra5ym4 Teatro vadovui, jame papildomai nurodo
keliones tiksl4, trukmg, mar5rut4, keleiviq skaidiq. Teatro vadovui sutikus, komandiruotes praSymas
nukreipiamas rykdyti Personalo ir bendrqjq reikalq ir Ukio skyriq vedejams. Lengvasis automobilis
perduodamas Perdavimo - priemimo aktu ir i5raSomas keliones lapas.
9. Tarnybinius lengvuosius automobilius vairuoti gali tik darbuotojai, turintys galiojanti
vairuotojo pazymejim4, suteikiantiteisg vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemong.
10. Apie pastebetus tarnybinio lengvojo automobilio trDkumus, gedimus nedelsiant privaloma
prane5ti Ukio skyriaus vedejui ar Teatro vadovo pavaduotojui,
11. Apie eismo ivykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant
praneSama Ukio skyriaus vedejui ir Teatro vadovo pavaduotojui, kuris no veliau kaip kit4 darbo dien4
informuoj a Teatro vadovq.
12.UZpadaryt4Lalq, atsiradusi4 del asmens, vairuojandio tarnybini lengvqji automobilikaltes,
atsako automobilivairuojantis asmuo tiek, kiek Zalos neatlygina draudimo bendroves.

13. Darbuotojas, kuris Teatro vadovo paskirtas kontroliuoti kaip naudojami tarnybiniar
lengvieji automobiliai (toliau vadinamas - Teatro vadovo paskirtas asmuo) nuolat kontroliuoja, kaip
naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar degaltl sunaudojimas atitinka nustatytas normas, ar
tvarkingi spidometrai) ir apie paZeidimus nedelsdamas praneSa Teatro vadovui.

III. TARNYBINIU LENGVVJV AUTOMOBILIV SAUGOJIMAS
14.Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio, Svendiq dienomis, darbuotojq atostogq
laikotarpiu laikomi nuomojamq patalpq kieme, gamybiniq dirbtuviq teritorijoje arba saugioje vietoje
(saugomoje teritorijoje), i5skyrus tuos atvejus, kai i komandiruotg vykstama tarnybiniu lengvuoju
automobiliu. Komandiruodiq metu tarnybiniai lengvieji automobiliai turi btti laikomi saugomoje
aik5telejei arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garale ar pana5iai )
15. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudliama palikti transporto priemones
registracijos liudijim4, draudimo liudijim4, radijo aparatq (eigu jis i5imamas). Paliekant automobili,
privaloma ijungti apsaugos sistem4 ir uZrakinti automobili.

IV. RIDOS IR DEGALU APSKAITA
16. Automobiliq rida ir degalq sunaudojimo apskaita tvarkoma pagal Teatro vadovo nustatyt4
kuro sunaudojimo bazing norm4.
i7. Faktine automobilio degalq naudojimo bazine norma ir taikomas degalq naudojimo
koeficientas (Saltuoju metq periodu) nustatomas atlikus kontrolini vaLiavim4 ir tvirtinamas Teatro
vadovo isakymu.
18. Esant neatitikimams tarp faktines ir bazines kuro normos ar nesant nustatytai kuro normai,
automobilio degalq naudojimo bazine norma nustatoma atlikus kontrolini vaLiavimq,.
19. Visiems teatro tarnybiniams lengviesiems automobiliams pildomi nustatytos formos
keliones lapai.
20. Jeigu automobilis naudojamas mieste, keliones lape ira5oma ,,po miestE", jeigu automobilis
naudojamas komandiruoteje, keliones lape ira5omas detalus keliones mar5rutas.
21. Keliones lapus iSraSo ir jq registracij4 veda Ukio skyriaus vedejas. UZ keliones lapq pildym4
atsako tarnybinirl lengvqjq automobiliq vairuotojai. Jie pasibaigus menesiui, ne veliau nei iki 3
(tredios) sekandio menesio dienos, uZpildytus, pasira5ytus keliones lapus kartu su prisegtais kuro
pirkimo dekiais pateikia i buhalterij4 asmeniui atsakingam uZ finansq kontrolg.

v. TARNYBINIU LENGVUJV AUTOMOBTLTU ZyVrnrrnrAs, TECHNINE PRTEZTURA
IR REMONTAS
22.Tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo briti paLymeti- nurodytas Teatro pavadinimas ir
(arba) patvirtintas teatro
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23. Zymimos tarnybiniq lengvqjq automobiliq Sonines dureles i5 abiejq automobilio pusiq.
DidZiosios raides turi btiti"ne Zemesnes kaip 75 mm, maZosios - 50 mm ir ne maZiau kaip 4 mm
storio. Patvirtintas Teatro logotipas, turi b[ti ne maZesnio kaip 150 mm auk5dio,
24. UZ tarnybiniq lengvqjq automobiliq technines bukles kontrolg atsakingas tarnybinio
lengvojo automobilio vairuotojas ir Teatro vadovo paskirtas asmuo.
25. UZ tarnybiniq lengvqjq automobiliq kasdieng ir perioding techning prieliur4 atsakingas
tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas. Apie b[tinum4 atlikti perioding techning apLiirq,
vairuotojas, likus nemaLiau nei 30 kalendoriniq dienq iki technines apZiuros galiojimo pabaigos,
privalo informuoti Ukio skyriaus vedej4, vyriausi4j4 buhalterg.
26. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai Salinami pagal automobilio techninio
eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidZiama
savarankiSkai Salinti automobilio
27. Tarnybiniq lengvqjq automobiliq draudim4 ir privalom4j4 techning apliurq teises aktq
nustatyta tvarka organizuoja Ukio skyriaus vedejas, o jam nesant, Teatro vadovo pavaduotojas,

gedimq.
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vr. DARBUOTOJU ATSAKOMYBE
28. Degaltl kuro sunaudojimo bazines normos virsijimo i5laidas, nustadius pereikvojimo
ir darbuotojo kaltg, padengia nustatyt4sias degalq normas vir5ijg darbuotojai.

prieZastis

29. Asmenys, paZeidg taisykliq reikalavimus, atsako teises aktq nustatytatvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
0. Darbuotoj ai su taisyklemis supaZindinami pasira5ytinai.
31. Kontroliuoti, kaip laikomasi Siq taisykliq, pavedama Ukio skyriaus vedejui.
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