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TAISYKLES

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Sios taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
taisyklemis ir. teisiniq aktq nuostatomis.

2, Tarnybinius lengvuosius automobilius vairuoti turi teisE bendroves darbuotojai pagal
nustatytq parei gyb iq s4rq5q.

3. Taisykles yra privalornirs visiems bendroves lengvqjq automobiliq vairuotojams ir
darbuotojams, kuriems patiketas automobiliq vairavimas.

4. Darbuotojai, kurie naudojasi tamybiniu lengvuoju automobiliu be vairuotojo, turi buti
supaZindinti su Siomis taisyklemis ir saugos darbe instrukcija.

II, TARNYBINIU LENGVUJU AUTOMOBILIV NAUDOJIMAS

5. Tarnybiniai lengvieji automobiliai naudojami atlikti tarnybines uZduotis, kurios
apibreZtos darbuotojq pareiginiuosb nuostatuose, kitoms su bendroves veikla susijusioms
funkcijoms vykdyti,

6. Tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas arba darbuotojas, kuriam patiketas
automobilis, atsako uZ automobilio techninp buklq, jo Svarq ir saugq eksploatavimo metu.
Pastebejus automobilio gedimus darbuotojas Salina pats arba informuoja remQnto
dirbtuvitl vir5inink4.

7. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi buti draudZiami transporto priemoniq ir civilines
atsakomybes draudimu teises aktq nustatyta tvarka.

8. Automobiliq ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis [ra5ais keliones
lapuose.

9, Keliones lapai iSduodami bendroves nustatyta tvarka. Keliones lapai i5duodami ne
ilgesniam laikotarpiui kaip iki einamojo menesio pabaigos.

10. Sunaudojamo kuro nornos lengviesiems tarnybiniams automobiliams nustatomos
vadovaujantis bendroves generalinio direktoriaus isakymu patvirtinta tvarka.

11.Esant bfltinybei, suderinus su bendroves generaliniu direktoriumi arba direktoriaus
pavaduotoju, leidliama naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu be vairuotojo
darbuotojui, ne[trauktam I darbuotojrS turindiq teisg vairuoti tarnybinius automobilius,
pareigybiq s4raSq bet turindiam vairuotojo paZymejim4. Siuo atveju darbuotojas pateikia
vairuotojo paZymejimq darbuotojo pavarde [ra5oma keliones lape, kuriarne pasira5o
automobiliq perduodantis ir priimantis darbuotoj as,
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12. Leidim4 naudoti automobili, Zastims, poilsio ir Svendiq dienq laiku
suteikia tuo metu esantys vadovai. Siuo atveju keliones lape
nurodomas mar5rutas, datafu audojimo laikas. Apie automobilio naudojim4
informuoj a bendroves generalin[ direktoriq.

13. Apie bendroves tarnybinius lengvuosius automobilius, patekusius I auto[vykius,
nedelsiant praneSama mobiliuoju ry5iu 8-698 08611, direktoriaus pavaduotojui, o
tarnybiniu prane5imu - bendroves generaliniam direktoriui.

III. TARNYBINIU LENGVUJU AUTOMOBILIU TECHNINE PRIEZIURA, REMoNTAS
IR SAUGOJIMAS

14.Ui:bendroves tarnybiniq lengvqjq automobiliq technines biikles kontrolg yra atsakingas
dirbtuviq virsininkas. Jis priima sprendimus del automobilio remonto.

15.Ui' automobilio kasdiening prieZiEr4 ir perioding techninE prielinrq atsakingas
darbuotoj as, kuriam priskirtas tarnybinis automob ili s.

16, Automobiliq remonto s4naudos, panaudotos medZiagos apskaitomos bendroves nustatyta
tvarka.

17. Bendroves tarnybiniai lengvieji automobiliai saugomi bendroves garaZuose adresu:
J.Basanavidiaus g. 67, PaneveZys. Komandiruotes metu, esant kitoje vietoveje,
automobilis nakdiai turi biiti pastatomas saugomoje aik5teleje arba kitoje saugioje vietoje.

18'Del' objektyviq prieZasdiq ir atsakingiems darbuotojams vykdant vairuotojq darbo
kontrolg aptarnaujamuose mar5rutdose, tiriant auto[vykius ar teikiant techninp pagalb4
kelyje,'informavus generalin[ direktoriq automobilis gali buti saugomas ne nuolatinio
sau goj imo vietoj e, uZtikrinant pilnq automobilio ap sau gq.

IV. TARNYBINIU LENGVUTU AUTOMOBILIU NAUDOJIMO KONTROLE

19, PerveZimo skyriaus vir5ininkas, pagal pareiginiuose nuostatuose apibreZtq kompetencijq
kontroliuoja bendroves lengvqjr4 automobiliq panaudojimq spidometrq tvarkingum4,
degalq sunaudojimqpagal nustatytas rorrl&S, keliones lapus, analizuoja automobiliq ridq.
Apie nustatytus paZeidimus nedelsiant informuoja bendroves direktoriaus pavaduotojq.

20,U2 bendroves tarnybiniq lengvqjq automobiliq panaudojimq tarnybiniq uZduodiq
vykdymo laiku, saugojimq ne darbo metu yra atsakingi darbuotojai, kuriems yra
priskirtas automobilis.

21. Bendroves tarnybiniq lengvqjq automobiliq panaudojimg savo kompetencijos ribose
kontroliuoja bendroves generalinis direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausias
finansininkas.
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