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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA 

 

 

I.Bendrosios nuostatos 

 

1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos (toliau - gimnazija) tarnybinių komandiruočių 

apmokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004-04-29 d. nutarimu Nr.526 ir reglamentuoja tarnybinių komandiruočių apmokėjimo tvarką  

gimnazijoje. 

2. Už tarnybinių komandiruočių apmokėjimą gimnazijoje atsakingas gimnazijos 

vyriausias buhalteris. 

 

II. Išvykimas į tarnybinę komandiruotę 

 

3. Tarnybine komandiruote laikomas gimnazijos darbuotojo, išvykimas tam tikram 

laikui iš nuolatinės darbo vietos gimnazijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti 

tarnybinį pavedimą.  

4. Gimnazijos vairuotojams tarnybine komandiruote laikomas išvykimas, jei jis yra 

išvykęs daugiau negu vieną dieną. 

5. Pasiųstam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką 

paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. 

6. Gimnazijos direktorius arba jo įgalioti asmenys gali siųsti savo darbuotojus į 

komandiruotę į užsienio valstybę ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neįskaitant kelionės laiko).  

7. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę 

vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas gimnazijos vadovo arba jo 

įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į tarnybinę komandiruotę 

darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė, komandiruotės trukmė ir 

komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga. Siunčiamam į tarnybinę komandiruotę darbuotojui 

gali būti išmokamas avansas. Įsakyme nurodytas avanso dydis neturi viršyti komandiruotės išlaidų. 

8. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos 

teritorijoje įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad 

tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas 

9. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas  pateikti ataskaitą ir 

atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jei buvo išmokėtas 

avansas, - grąžinti nepanaudotą avanso likutį.  

 

II. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimas 

 

10. Kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę jam apmokamos šios 

komandiruotės išlaidos: 

10.1. dienpinigiai – 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, jeigu 

komandiruotė trunka ilgiau nei vieną dieną už įsakyme nurodytą kiekvieną komandiruotės laiką; 



10.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; 

10.3. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių 

transporto priemonėmis (įskaitant miesto ir maršrutinius mikroautobusus-taksi), išskyrus 

lengvuosius automobilius taksi, transporto išlaidos; 

10.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės 

metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai 

transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto 

priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę 

buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota 

transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme nurodoma 

transporto priemonės markė ir modelis. 

10.5 vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje 

mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos 

11. Tvarkos 10.2–10.5 punktuose nurodytos komandiruotės išlaidos atlyginamos tik tais 

atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai (bilietai, čekiai, kvitai ir kt.). 

12. Sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, pateikus degalų užpylimo čekius komandiruotės 

metu nuvažiuotam kilometrų skaičiui, biudžeto ataskaitose skaičiuojamos prie transporto išlaikymo 

išlaidų. 

13. Jei dėl nepalankaus transporto grafiko ar kitų priežasčių darbuotojas privalėjo išvykti iš 

vakaro komandiruotės dienai ar grįžti kitą dieną iš ryto, tai tų dienų bilietai užskaitomi 

komandiruotės dienai, neapmokant nakvynės išlaidų.  

14. Gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dienpinigiai nemokami, kai 

komandiruojama: 

14.1. nepilnai darbo dienai ir į komandiruotę  važiuojama įstaigos transporto priemone; 

14.2. į įvairius renginius (konferencijas, pasitarimus, simpoziumus, meno festivalius ir 

panašiai, komandiruotų darbuotojų išlaikymo (maitinimo, nakvynės)  išlaidas apmoka pati įstaiga. 
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