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PANEVĖŽIO R. KARSAKIŠKIO STRAZDELIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

TRANSPORTO NAUDOJIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos transporto naudojimo tvarka 

(toliau – tvarka) skirta užtikrinti lėšų transportui išlaikyti racionalų panaudojimą, nustatyti ar 

transportas tinkamai laikomas, saugomas, naudojamas įstaigos reikmėms. 

2. Transporto naudojimo išlaidos turi neviršyti asignavimų, skirtų transporto paslaugoms 

apmokėti. 

3. Mokykla naudojasi mikroautobusu Citroen Jumper (toliau – mokyklos transportas), kurio 

identifikavimo Nr.VF7232J5215489186, pagaminimo metai 1998, variklis – 2446 cm3,  valstyb. Nr. 

CEJ 969, degalų tipas – dyzelinas, sėdimų vietų, įskaitant vairuotojo vietą – 21.  

4. Ši tvarka privaloma vairuotojui, susijusiam su mokyklos transporto naudojimu, 

eksploatacija, dokumentacijos tvarkymu. 

5. Apie eismo ir kitus įvykius, kuriuose dalyvavo mokyklos transportas, vairuotojas nedelsiant 

praneša mokyklos direktoriui. 

6. Mokyklos transporto priemonė eksplotuojama laikantis kelių eismo taisyklių, saugos ir 

sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės instrukcijos ir kt. teisės aktų.  

 

II. MOKYKLOS TRANSPORTO NAUDOJIMAS 

 

7. Mokyklos transportas naudojimas: 

7.1. mokinių pavėžėjimui į mokyklą ir iš jos, pagal mokinių sąrašus ir maršrutus, kurie 

patvirtinami direktoriaus įsakymu. 

7.2. Rajono biudžetinėms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms, vietos bendruomenės 

narių kultūrinei, sportinei, pažintinei, organizacinei ir kitai veiklai transportas skiriamas mokyklos 

direktoriaus įsakymu. Kelionės išlaidas apmoka transporto prašanti įstaiga, organizacija ar 

bendruomenės nariai, pagal mokyklos pateiktą sąskaitą faktūrą.  

7.3. Mokyklos reikmėms (mokomosios ekskursijos, varžybos, olimpiados, profesinis 

ugdymas, konkursai ir kiti renginiai) mokyklos transportas skiriamas mokyklos direktoriaus 

įsakymu, nurodant iš kokių lėšų apmokamos kelionės išlaidos, sumokant už kelionės metu 

sunaudotą kurą. 

8. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis vairuotojui mokama dvigubai arba darbuotojo 

pageidavimu kompensuojama suteikiant vairuotojui kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie 

kasmetinių atostogų. 

9. Vairuotojas privalo laikytis kelių eismo, darbų saugos ir sveikatos  taisyklių, užtikrinti 

saugų automobilio eksploatavimą. 

 

III. MOKYKLOS TRANSPORTO DEGALŲ SUNAUDOJIMAS 

 

10. Mokyklos transporto degalų norma nustatoma atlikus kontrolinius važiavimus. 

11. Mokyklos direktoriaus įsakymai dėl degalų sunaudojimo normų mokyklos  transportui 

rašomi vasaros ir žiemos laikotarpiui kiekvienais metais.  Žiemos degalų norma gali keistis nuo 5 

iki 10 procentų, priklausomai nuo gamtinių sąlygų: šalčio, užpustytų ir sunkiai pravažiuojamų kelių. 

 

 



IV. MOKYKLOS TRANSPORTO SAUGOJIMAS 

 

12. Už mokyklos transporto naudojimą maršrutų ir išvykų metu, mokinių vežimą, parkavimą, 

pastatymą į laikiną bei pastovią saugojimo vietas, atsakingas vairuotojas, kuris vadovaujasi saugos 

ir sveikatos bei pareigybine ir priešgaisrine instrukcijomis. 

13. Įvertinant mokyklos transporto naudojimo racionalumą grįžti į  vietą (dalies pavežamų 

mokinių ir vairuotojo gyvenamosios vietos yra šalia viena kitos)  mokyklos transportas laikomas 

vairuotojo namų kieme. 
       

V. MOKYKLOS TRANSPORTO NAUDOJIMO KONTROLĖ 

 

14. Mokyklos direktorius kontroliuoja mokyklos transporto naudojimą. 

15. Vairuotojas atsakingas už spidometro tvarkingumą, jo atitikimą su kelionės lapais, šalina 

smulkius mokyklos transporto gedimus (jei tokių yra), jei tai negelbsti, praneša mokyklos 

direktoriui. 

16. Vyriausiasis buhalteris kontroliuoja mokinių vežiojimui bei mokyklos transporto 

išlaikymui skirtų lėšų naudojimą pagal ketvirčius, apie tai informuodamas direktorių. 

17. Pastebėję mokyklos transporto  judėjimą ne darbo metu visi mokyklos darbuotojai apie tai 

privalo pranešti mokyklos direktoriui. 

 

VI. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS 

 

18.  Mokyklos transporto  ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis 

įrašais kelionės  lapuose. 

19. Kelionės lapas: 

19.1. išduodamas vienai savaitei; 

19.2. pildomas kiekvieną dieną nurodant įrašus „Maršrutas Nr. 1“, „Maršrutas Nr. 2“ ir t.t. bei 

įrašant tos dienos nuvažiuotus kilometrus.    

19.3. bet koks važiavimas mokyklos transportu, išskyrus mokinių pavėžėjimą,  ilgesnis kaip 2 

km, privalo būti pažymėtas kelionės lapuose, nurodant tikslų maršruto pavadinimą. 

20. Nuvažiuoti kilometrai kelionės lapuose rašomi sveikais skaičiais, juos suapvalinus, ir 

mėnesio pabaigoje sutikrinami. 

21. Kelionės lapų išdavimo žurnalą tvarko vyriausiasis buhalteris. Kelionės lapai  

registruojami pagal numerius. Už gautus kelionės lapus vairuotojas pasirašo žurnale. 

22. Kelionės lape nurodoma vairuotojo pavardė, automobilio pavadinimas, valstybinis 

numeris, išvykimo ir parvykimo laikas, spidometro parodymai išvykstant ir parvykstant, rida, 

degalų kiekis (įpiltas išvykstant, ir sunaudotas parvykus), maršruto pavadinimas.  

23. Mėnesiui pasibaigus sudaroma ,,Degalų sunaudojimo ataskaita“. Joje apskaičiuojama per   

mėnesį nuvažiuoti kilometrai, gauti ir sunaudoti degalai, atskirai mokinių pavėžėjimui, kitiems  

važiavimams. 

24. Vyriausiasis buhalteris kelionės lapų užpildymo teisingumą, degalų įsigijimą, 

sunaudojimą. 

 

VII. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR KOMPENSACIJŲ UŽ 

NETARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄ TARNYBOS REIKMĖMS 

MOKĖJIMAS 

 

         25. Mokyklos direktorius gali leisti darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, naudoti 

netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms.  

        26. Darbuotojams, naudojantiems netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, mokama 

kompensacija išlaidoms už degalus ir automobilio amortizaciją padengti neatsiskaitytinai. 

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių 

naudojimo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2010 m.  vasario 24 d. sprendimu Nr. T-32, 



26 punktu, nustatomas kompensacijos dydis ne didesnis kaip 0,5 Statistikos departamento paskutinį 

kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. 

       27. Darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, mokyklos 

direktoriui turi pateikti  Panevėžio rajono savivaldybės  tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo 

Nr. T-32 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų lengvųjų automobilių naudojimo  

taisyklių patvirtinimo“ 1 priedu patvirtintos formos prašymą leisti naudoti netarnybinį automobilį 

tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas, kuriame išsamiai ir 

motyvuotai nurodo, kokioms tarnybinėms funkcijoms jam atlikti reikalingas tarnybinis automobilis 

bei kitas aplinkybes, ir prideda priede nurodytus dokumentus. 

      28. Sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos 

reikmėms nurodant darbuotojų pavardes įsakymu priima mokyklos direktorius, gavęs šių taisyklių 

27 punkte nurodytus dokumentus. 

      29. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos 

reikmėms, privalo per 3 dienas raštu informuoti administracijos direktorių, jeigu: 

            29.1. prarado teisę vairuoti automobilį; 

            29.2. pasibaigė automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas; 

            29.3. pasibaigė ir nepratęsiamas civilinės atsakomybės privalomojo draudimo laikas; 

            29.4. prarado teisę valdyti transporto priemonę (pardavė ar pan.). 

      30. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą, darbo metu 

netarnybinį automobilį naudoja tik tarnybos reikmėms ir negali naudotis tarnybiniu lengvuoju 

automobiliu, išskyrus tuos atvejus, kai vyksta tarnybiniu transportu kartu su kitais įstaigos 

darbuotojais. 

      31. Kompensacijos nemokamos darbuotojų kasmetinių ir kitų tikslinių atostogų metu bei 

nedarbingumo laikotarpiu. 

      32. Kompensacijos už naudojimąsi netarnybiniais automobiliais mokėjimas nutraukiamas 

mokyklos direktoriaus įsakymu, atsiradus 29 punkte nurodytiems atvejams arba nustačius, kad 

automobilis darbo metu naudojamas ne tarnybos reikmėms, ar esant kitiems šių taisyklių 

pažeidimams.  

 

VI. MOKYKLOS TRANSPORTO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS 

 

33. Už mokyklos transporto techninę būklę ir šios būklės kontrolę atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. 

34. Apie mokyklos transporto gedimus, techninių apžiūrų pabaigą, techninių aptarnavimų 

būtinumą vairuotojas informuoja mokyklos direktorių (žodžiu). 

35. Mokyklos transporto remonto, techninių aptarnavimų, techninių apžiūrų klausimus 

sprendžia pavaduotojas ūkio reikalams, derindamas su mokyklos direktoriumi. 

36. Mokyklos transporto remontas ir techninis aptarnavimas atliekami laikantis viešųjų 

pirkimų įstatymo. 

37. Mokyklos transportas draudžiamas privalomuoju ir „Casco“ draudimais. 

 

___________________________________ 

 


