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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Maironio lietuvių literatūros muziejus (toliau – muziejus) 2008 m. sausio 1 

dienai turi du tarnybinius lengvuosius  automobilius (toliau – automobiliai): 

             Automobilio modelis:   VW CADDY Life, valstybinis numeris DHE258; 

             Automobilio modelis: Ford Transit, valstybinis numeris DMS689. 

2. Muziejuje 2008 m. sausio 1 dienai yra vienas vairuotojo etatas. Šios pareigybės 

darbuotojas vairuoja automobilius bei atsako už jų eksploataciją. 

3. Muziejus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(Žin.,1996, Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102) naudoja biudžeto lėšas tarnybiniams lengviesiems 

automobiliams pirkti ir išlaikyti šiam tikslui numatytų sąmatos metinių išlaidų lėšų ribose. 

Automobilius muziejus gali įsigyti tik Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai leidus, bet ne 

brangesnius kaip 60 tūkst. Lt vertės (be PVM). 

4. Automobiliai turi būti draudžiami teisės aktų nustatyta tvarka transporto 

priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu. 

5. Išlaidų  automobiliams išlaikyti arba jiems nuomoti dydis nustatomas pagal 

atitinkamų programų metinėse išlaidų sąmatose patvirtintų asignavimų išlaidoms dydį. 

Asignavimų išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos finansų ministro 2003 m. 

liepos 3 d. įsakymu Nr.1K-184, II skyriaus “Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų 

ekonominė klasifikacija” 2 punkte “Išlaidos” nurodytas išlaidas. Muziejui patvirtinta šiam 

tikslui išlaidų norma – 1,5 proc. nurodytų išlaidų sumos. 

6. Muziejaus darbuotojai (pavaduotojas ūkio veiklai ir vyresn.inžinierius, 

direktorės 2008-04-02 įsakymas Nr. V- 17), paskirti atsakingais už automobilių naudojimo 

kontrolę, užtikrina, kad automobiliai būtų tinkamai saugomi bei pagal šias taisykles naudojami. 

7. Automobilius gali vairuoti tik asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą, 

atitinkantį transporto priemonės kategoriją, paskirti arba direktoriaus įsakymo tvarka, arba 

pagal įgaliojimą, arba pagal sutartį.  
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8. Asmenys, vairuojantys automobilius, turi turėti su savimi galiojančius 

vairuotojo bei pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiam apmokymo  pažymėjimus, 

vairuojamo automobilio techninį pasą, kelionės lapą. 

 

9. Automobiliai turi būti techniškai tvarkingi ir turėti techninių apžiūrų atžymas 

atitinkamuose dokumentuose. 

10. Apie transporto įvykius, į kuriuos pakliuvo muziejaus automobiliai, už 

automobilių eksploataciją atsakingas darbuotojas nedelsiant praneša telefonu ar raštu 

muziejaus darbuotojams, atsakingiems už automobilių naudojimo kontrolę, o šie – muziejaus 

direktoriui. 

11. Automobiliai turi būti su specialiu žymeniu “Maironio lietuvių literatūros 

muziejus”. 

12. Pažeidus šias taisykles, sugadinus arba sudaužius automobilį, taikoma LR 

įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

13. Automobilių naudojimo taisyklės privalomos visiems muziejaus darbuotojams, 

susijusiems su automobilių  naudojimo kontrole ir  eksploatacija. 

14. Muziejus gali nuolat arba prireikus – sugedus muziejaus automobiliams – 

naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais pagal nuomos sutartis su įmonėmis, įstaigomis, 

organizacijomis, neviršydamas jam nustatyto išlaidų automobiliams išlaikyti arba jiems 

nuomoti dydžio. 

15. Interneto svetainėje (www.maironiomuziejus.lt) skelbti informaciją apie turimus 

automobilius, tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles, atsakingų asmenų už 

tarnybinio transporto naudojimo  kontrolę telefonus ir elektroninio pašto adresus. 

 

 

II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS 

 

        14. Automobiliai turi būti naudojami muziejaus veiklos tikslams ir funkcijoms 

vykdyti, vadovaujantis Maironio lietuvių literatūros muziejaus Statutu, patvirtintu LR kultūros 

ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-322. 

        15. Muziejaus darbuotojai, prieš vykdami automobiliu, kai jį vairuoja muziejaus 

vairuotojas, į komandiruotes, į ekspedicijas, eksponatų kaupimo, visuomenės švietimo, 

muziejaus reprezentacijos ir kitais, muziejaus veiklą atitinkančiais, reikalais, pateikia raštišką 

prašymą muziejaus direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. 

        16. Poilsio ir švenčių dienomis, po darbo valandų automobilius eksploatuoti galima  

tik direktoriui ar jo įgaliotam darbuotojui leidus.  

        17. Muziejaus darbo specifika programuoja veiklą, kurios didelė dalis vyksta po 

darbo valandų arba poilsio dienomis – informacinis visuomenės švietimas muziejuje ir už jo 

ribų (literatūros vakarai, susitikimai su rašytojais, literatūrinės paskaitos, edukacinė veikla 

suaugusiems), svečių priėmimas, eksponatų kaupimas iš privačių asmenų ir kt. Šiai veiklai po 

darbo valandų ar švenčių dienomis vykdyti naudojami automobiliai, suderinus su direktoriumi 

ar jo įgaliotu asmeniu.  

        18. Automobiliai negali būti naudojami darbuotojų asmeniniams poreikiams 

tenkinti vykstant į darbą ar iš jo į namus, išskyrus atvejus, paminėtus 15, 17 punktuose, kai 

leidžiama direktoriaus ar jo įgalioto asmens. 

        19. Negalima naudotis automobiliais neatlygintinai ne tarnybos tikslais. 

        20. Muziejaus direktorius, atsižvelgdamas į LR valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo (Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 14 

straipsnio nuostatas, esant motyvuotam raštiškam muziejaus darbuotojo prašymui, gali savo 

sprendimu automobilį ne konkurso tvarka išnuomoti ne tarnybos reikmėms, jeigu tuo metu 

http://www.maironiomuziejus.lt/
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automobilio nereikia muziejaus veiklai vykdyti. Bendra muziejaus automobilio nuomos trukmė 

šioms reikmėms negali būti ilgesnė kaip 30 dienų per kalendorinius metus. 

     21. Muziejaus darbuotojas, išsinuomojęs muziejaus automobilį, sumoka 

nuompinigius, apmoka degalų įsigijimo ir kitas nuomos metu susidariusias išlaidas. 

Nuompinigių už nuomojamą automobilį dydis skaičiuojamas pagal Nuompinigių už valstybės 

ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir finansų 

ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.87/59 (Žin., 2002, Nr.25-913; 2003, Nr.41-1891). 

     22. Automobilių ridos limitai vienam automobiliui per metus neturi viršyti 20 tūkst. 

km. ( Žin.1995, Nr.130/484). Esant tarnybiniam būtinumui, atsižvelgiant į muziejaus veiklos 

pokyčius, remiantis darbuotojų tarnybiniais pranešimais, direktorius ridos limitus gali 

peržiūrėti ir įteisinti įsakymu. 

     23. Automobilio vairuotojas arba darbuotojas, kuriam patikėtas automobilis, atsako 

už automobilio techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėtus 

automobilio gedimus darbuotojas pagal galimybes šalina pats arba kreipiasi į specializuotas 

remonto dirbtuves , apie tai pranešdamas muziejaus atsakingiems už automobilių naudojimo 

kontrolę darbuotojams arba direktoriui. 

 

 

III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS 

 

    24. Muziejaus automobiliai laikomi muziejaus garaže (Santakos g.4
a
, Kaunas). 

Komandiruotės ar kitos muziejaus veiklos metu, kai nespėjama sugrįžti į garažą, automobiliai 

nakčiai turi būti pastatomi saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje 

teritorijoje, garaže ar pan.). 

    25. Automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį pasą, kelionės lapą, 

draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma 

užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti 

automobilį. 

26. Automobiliuose turi būti įrengtos apsaugos sistemos. 

    27. Atsakingi darbuotojai už automobilių naudojimo kontrolę kontroliuoja 

automobilių saugojimą po darbo ir poilsio dienomis, stebi spidometrų tvarkingumą, degalų 

sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą (atskirų 

automobilių mėnesinė rida gali būti diferencijuota, neviršijant automobilių bendros mėnesio 

ridos), kelionės lapų pildymą, o apie pažeidimus nedelsiant informuoja muziejaus direktorių. 

 

 

V. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS 

 

       28. Automobilių ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais 

kelionės lapuose. 

       29. Kelionės lapų išdavimo žurnalą tvarko už automobilių naudojimosi kontrolę 

atsakingi asmenys. Kelionės lapai registruojami pagal numerius žurnale. Vairuotojas ir 

darbuotojai, kuriems patikėti automobiliai, už gautus kelionės lapus pasirašo žurnale. 

       30. Kelionės lapai vairuotojui ir darbuotojams, kuriems patikėti automobiliai, 

išduodami ne ilgesniam kaip iki einamojo mėnesio pabaigos laikotarpiui. 

       31. Asmuo,  vairuojantis automobilį, kelionės lape įrašo savo pavardę, pasirašo, 

įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant ir grįžus, 

išvykimo ir grįžimo laiką, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Baigęs darbą, kelionės lape 

pasirašo. Darbuotojas, pasinaudojęs tarnybos reikalais automobiliu su vairuotoju, pasirašo 

atskirai už kiekvieną maršrutą. 
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32. Kelionės lapai paskutinę mėnesio dieną perduodami muziejaus buhalterijai. 

        33. Darbuotojai, atsakingi už automobilių naudojimo kontrolę, kiekvieną mėnesį 

patikrina visų kelionės lapų užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimą (pagal normas) ir 

informuoja direktorių apie automobilių naudojimą bei degalų sunaudojimą per ataskaitinį 

mėnesį iki kiekvieno kito mėnesio 10 dienos. 

 

 

VI. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR 

REMONTAS 

 

        34. Už automobilių techninę būklę ir šios būklės kontrolę yra atsakingi asmenys, 

paskirti už automobilių naudojimo kontrolę. 

        35. Už automobilių kasdieninę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus 

atsakingas vairuotojas.  

        36. Automobilių techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos – 

gamintojos techninio aptarnavimo taisyklėse nurodytą periodiškumą. 

        37. Automobilių remonto klausimus sprendžia ūkio skyrius, raštu informuoja apie 

tai muziejaus direktorių.  

        38. Esant sudėtingiems automobilio gedimams, juos nustato Automobilių servisų 

ekspertai, pateikdami oficialią pažymą raštu. 

        39. Prieš laiką susidėvėjusios padangos arba sugedę akumuliatoriai gali būti 

nurašomi pateikiant defektinius aktus bei Ilgalaikio ir trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo 

komisijai pasirašius nurašymo aktus. 

        40. Susidėvėjusios atsarginės dalys bei atsarginės dalys, įdėtos remonto įmonėse, 

nurašomos pagal atskirą tvarką. Reikalui esant, jų susidėvėjimo būklę nustato Automobilių 

servisų ekspertai, pateikdami oficialią pažymą raštu. 

 

 

                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės parengtos vadovaujantis teisės 

aktais: 

    1. LRV  2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr.993 “Dėl tarnybinių lengvųjų 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybinėse įmonėse, valstybės kontroliuojamose 

akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose” 

   2. LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr.111 “Dėl tarnybinių lengvųjų  automobilių 

įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose” 

   3. LR kultūros ministro 2008 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. ĮV-92 “Dėl Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2006 m. birželio  29 d. įsakymo Nr. ĮV-294 “Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo tarnybiniams lengviesiems automobiliams“ 

pakeitimo”. 

   4. Maironio lietuvių literatūros muziejaus statutu, patvirtintu LR kultūros ministro 

2004 m. rugsėjo  27 d. įsakymu Nr.ĮV-322. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 


