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ALYTAUS JAUNIMO CENTRO  

KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus jaunimo centro komandiruočių tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) 

nustato Alytaus jaunimo centro (toliau – įstaiga) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – 

darbuotojas), komandiruočių apmokėjimo tvarką. 

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų 

atsiskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 

nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. 

         3. Komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo 

vietos direktoriaus arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar 

tobulinti kvalifikacijos. 

4. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekama darbo vieta (pareigos) ir 

darbo užmokestis. 

         5. Darbuotojas, vykstantis į komandiruotę, rašo prašymą, kuriame nurodo  

komandiruotės tikslą, vietą, komandiruotės trukmę ir komandiruotės išlaidas, kurias prašo 

apmokėti. 

          6. Siuntimas į komandiruotę įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, kuriame turi 

būti nurodyta siunčiamo į komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės 

tikslas, vieta, komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga.  

7. Siuntimas į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje 

įforminamas direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad darbuotojo 

prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių 

aplinkybių komandiruotė turi vykti poilsio ir (arba) švenčių dienomis). 

8. Išvykus į komandiruotę po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, kelionės 

laikas turi būti įskaitomas į darbo laiką ir apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas viengubu tarifu 

bei kompensuojama tokios pačios trukmės poilsiu pirmą dieną po kelionės arba šis poilsio laikas 

pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbo užmokestį. 

9. Darbuotojams už darbą komandiruotėje poilsio ar švenčių dieną, jų prašymu, darbo 

poilsio ar švenčių dieną laikas, padaugintas iš dviejų, pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko 

arba išmokamas dvigubas darbo užmokestis.  

 

II SKYRIUS 

 TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS 

 

10. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę gali būti apmokamos šios 

komandiruotės išlaidos: 

10.1. dienpinigių išlaidos: 
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10.1.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje – kai komandiruotė trunka ilgiau kaip vieną 

dieną mokami 100 proc. dienpinigiai, t. y. 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos 

dydžio, už įsakyme nurodytą komandiruotės laiką. Jeigu komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau 

kaip vieną dieną, dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę darbuotojui nemokami; 

10.1.2. užsienio valstybėse direktoriaus ir darbuotojo susitarimu dienpinigių norma 

negali būti mažinama daugiau kaip 50 proc.  

10.1.3. kai darbuotojas vyksta į kelias užsienio valstybes dienpinigiai mokami taikant 

tos valstybės normą, į kurią atvyko darbuotojas;  

10.1.4. kai komandiruotės tikslas – viena užsienio valstybė, tačiau, kol iki jos 

nuvykstama, tenka pervažiuoti (perskristi ar perplaukti) kelias užsienio valstybes, dienpinigiai 

mokami taikant tikslo valstybės normą už visas komandiruotės dienas;  

10.1.5. komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes, už tą komandiruotės dieną 

mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis; 

10.1.6. darbuotojui, dalyvaujančiam Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės 

finansinės paramos finansuojamuose projektuose kai komandiruotės išlaidos apmokamos iš 

Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų lėšų 

(išskyrus finansuojamus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos 

programų, kurių lėšos planuojamos Lietuvos Respublikos biudžete) pagal minėtų projektų sutartyse 

numatytas sąlygas; 

10.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; 

10.3. visų rūšių transporto priemonėmis kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje, 

taip pat nuvykimo ir parvykimo iš jos dienomis Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos;  

10.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, į komandiruotę 

vykstant įstaigos transporto priemone, įstaigos nuomojama ar įstaigai pagal panaudos sutartį 

perduota transporto priemone, arba įstaigos komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Degalų 

įsigijimo išlaidos pripažįstamos atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir 

įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos 

transporto priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 

kilometrų); 

10.5. ryšių (pašto telekomunikacijų) išlaidos;  

10.6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi 

renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos; 

10.7. automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės 

teritorijoje išlaidos. 

11. Siunčiamam į komandiruotę darbuotojui gali būti išmokamas avansas, kurio dydis 

neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų.  

12. Jei avansas darbuotojui nebuvo išmokėtas, komandiruotės išlaidos atlyginamos 

(pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) tik eurais, o išlaidos užsienio valiuta 

apskaičiuojamos pagal išvykimo į komandiruotę į užsienio valstybę dieną pagal Lietuvos banko 

nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius. 

 

III SKYRIUS 

KOMANDIRUOTO DARBUOTOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS 

KOMANDIRUOTĖS TIKSLAMS 

  

13. Darbuotojas, vykstantis į komandiruotę savo automobiliu, įstaigos direktoriui 

pateikia prašymą (1 priedas) leisti naudoti netarnybinį automobilį ir kompensuoti komandiruotės 

išlaidas (su pridedamų dokumentų kopijomis). Prašyme turi būti nurodyta: komandiruotės adresas, 

vieta, tiksli data, tikslas (renginio, mokymų, kursų, seminaro ir pan. pavadinimas), automobilio 

markė, modelis, valstybinis numeris, naudojami degalai, automobilio gamintojo transporto 

priemonės techniniuose duomenyse pateikiama degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų (nesant 
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degalų normos automobilio techniniuose duomenyse, degalų sunaudojimo norma nustatoma 

vadovaujantis 15 punkto nuostatomis,  nurodant, kuo remiantis norma buvo nustatyta).  

14. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį įforminamas direktoriaus įsakymu, 

kuriame nurodoma: automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, numatomos apmokėti 

sunaudotų degalų įsigijimo, automobilio stovėjimo ir saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės 

teritorijoje išlaidos. Įsakymu patvirtinama netarnybinio automobilio, kuriuo vykstama į 

komandiruotę, degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų. 

 15. Degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų nustatoma atsižvelgiant į automobilio 

variklio darbinį tūrį ir naudojamo kuro rūšį pagal formulę. Automobiliams, kurie naudoja benziną, 

kuro sąnaudų norma nustatoma: Nk = 6,6* √ Vh, automobiliams, kurie naudoja dyzeliną – Nk = 4,6* 

√ Vh, automobiliams, kurie naudoja dujas  Nk = 7,9* √ Vh, kur Nk yra kontrolinė (bazinė) kuro 

sąnaudų norma 1/100 km, Vh – automobilio variklio darbinis tūris, litrui. 

Visureigiams kuro sunaudojimo norma didinama 30 proc. 

Žiemos sezono metu nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. automobilių norma didinama 

10 proc.                          
16. Atstumas nuo įstaigos iki komandiruotės vietos nustatomas pagal atstumų 

skaičiuoklės duomenis interneto svetainėje http://www.maps.lt/map/.  

17. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, per 3 darbo dienas užpildo kelionės 

automobiliu ataskaitą (2 priedas), pagal kurią nustatomas sunaudotas kuro kiekis nuvažiuotiems 

kilometrams ir pateikia įstaigos vyriausiajam buhalteriui. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         18. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia ataskaitą (3 

priedas) ir įrodančius dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu buvo 

išmokėtas avansas, grąžinamas nepanaudotas avanso likutis. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maps.lt/map/
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Alytaus jaunimo centro  

komandiruočių tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

 

(Prašymo forma) 

 

___________________________________________________________________ 
(pareigų pavadinimas) 

 

_____________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

 

 

Alytaus jaunimo centro direktoriui 
 

 

PRAŠYMAS 

LEISTI NAUDOTI NETARNYBINĮ AUTOMOBILĮ VYKTI Į KOMANDIRUOTĘ IR 

KOMPENSUOTI KOMANDIRUOTĖS IŠLAIDAS 
 

20___-____-____ 

Alytus 

 

 

Prašau leisti vykti į komandiruotę _________________________________________, 
               (pavadinimas)                        

vyksiančią ______________________________________________________________________. 
    (data, adresas, vieta) 

Vykimui prašau leisti naudoti netarnybinį automobilį __________________________ 

______________________________________                                                                                                           (((markė, modelis, 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                 valstybinis numeris, naudojami degalai ) 

 

ir kompensuoti netarnybinio automobilio degalų sunaudojimo išlaidas ir kitas komandiruotės 

išlaidas. 

Netarnybinio automobilio degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų – ___________.    

             

  Norma nustatyta vadovaujantis ___________________________________________ 
                    (nurodyti, kokiu būdu nustatyta degalų sunaudojimo norma) 

_______________________________________________________________________________. 
                                     

PRIDEDAMA. Automobilio registracijos liudijimo kopija, ___ lapas (-ai). 
 

 

 

 

 

   ____________________                  _____________________________ 
                                 (parašas)                                                                                               (vardas ir pavardė) 
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Alytaus jaunimo centro  

komandiruočių tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

(Kelionės automobiliu ataskaitos pavyzdys) 

 

 

Alytaus jaunimo centras 

Tvirtovės g. 3, 62116, Alytus 

Įstaigos kodas 191057535 

 

 

KELIONĖS AUTOMOBILIŲ ATASKAITA 

 

 

_____________________________________________________________ 
                                                                          (darbuotojo vardas, pavardė) 

 

_____________________________________________________________ 
                                                                                     (adresas) 

 

Automobilis:                ____________________________     

  

Valstybinis numeris:    ____________________________ 

 

Degalų sunaudojimo 

Norma (litrais/100 km) ____________________________ 

 

 

 

Kelionės 

data 

Tikslus 

maršrutas 

Važiavimo 

pagrindas 

Nuvažiuota 

(km) 

Sunaudota 

degalų (l) 

Suma  

(Eur ir ct) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą užpildė:                  _______________________________________________________ 
                                                                           (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Kelionės ataskaitą patikrino: _______________________________________________________ 
                                                                         (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 
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Alytaus jaunimo centro 

komandiruočių tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

(Komandiruotės ataskaitos forma) 

 

 

Alytaus jaunimo centro direktoriui 

 
  

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA 

 
_________________ 

(data) 

 

ATASKAITĄ PATEIKĖ: 

 

 

KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS: 

 

 

KOMANDIRUOTĖS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ: 

 

 

KOMANDIRUOTĖS DALYVIAI: 

 

 

KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS: 

 

 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI: 

 

 

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS, 

NUOTRAUKOS: 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ (INFORMACIJOS) 

PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT.: 

 

 

IŠVADOS: 

 

 

KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS: 
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PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS): 

 

 

PRIDEDAMA INFORMACIJA (DARBOTVARKĖ, PROGRAMA, GAUTA MEDŽIAGA, 

NUORODOS): 

 

 

KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI): 

 

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA) 

□ – puikus; □ – labai geras; □ – geras; □ – patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS 

□ – puikus; □ – labai geras; □ – geras; □ – patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

□ – puikus; □ – labai geras; □ – geras; □ – patenkinamas. 

 

 

 

 

_________________                         _______________               ______________________ 

V     ((pareigos) (parašas)         (vardas, pavardė) 

 


