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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO

DARBUoToJU TARNvBTNTU KoMANDTRUodtU ISIaIDU ApMoKEJIMo rvARKos
APRASO PATVIRTINIMO

2019 m. birZelio 14 d. Nr. V-19i (1.3)

Klaipeda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandZio 29 d.

nutarimu Nr. 526 ,,Del dienpinigiq ir kitq komandiruodiq i5laidq apmokejimo", Lietuvos
Respublikos Darbo kodeksu, siekdamas tinkamai reglamentuoti istaigos darbuotojrl vykin-ro i
komandiruotes tvarkE:

1. T v i r t i n u Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro

darbuotoj q tarnybiniq komandi ruodiq i5laidq apmokej imo tvarko s apra5E.

2.P r ip aL is t u netekusiu galios komandiruotes i5laidq apmokejimo apraS4,

patvirtint4 Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktoriaus 2018 m.

rugpjudio 28 d. isakymuNr. Y-242 (1.3)"

Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui,
Pavaduojantis direktoriq Antanas Jurevidius

Parenge
Vyr. buhaltere

Ilona Grigiene W



PATVIRTINTA
Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio

mokymo centro direktoriaus
2019 m. birZelio 14 d.

isakymuNr" V- 191 (1.3)

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFBSINIO MOKYMO CENTRO
DARBUOTOJV TARNYBTNTV KOMANDTRUOdT rslamg .APMOKE.IIMO TVARKOS

APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS,

1. Darbuotojq tarnybiniq komandiruodiq iSlaidq aprnokejimo tvarkos apra5as nustato
Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau - Centro) darbuotojq, dirbandiq
pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), tarnybiniq komandiruodiq tvarkq. Darbuotojq tarnybiniq
komandiruodiq iSlaidq apmokejirno tvarkos apra5as (toliau - Tvarka) parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandZio 29 d.

nutarimu Nr. 526 ,,Del dienpinigiq ir kitq komandiruodiq iSlaidq apmokejimo" ( suvestines

redakcija nuo 2019 m. vasario 7 d.).
2. Tarnybine komandiruote laikomas Centro darbuotojo i5vykimas tam tikram laikui i5

nuolatines darbo vietos Centro direktoriaus, jo igalioto asmens arba steigejo isakymu atlikti darbo
funkcijq ar vykdyti tarnybinipavedim4. Jeigu darbuotojas vyksta ipramoginirengini savo iniciatyva,
tai nera laikoma tarnybine komandiruote.

3. Tarnybines komandiruotes metu Centro darbuotojui paliekama darbo vieta (pareigos)

ir mokamas darbo uZmokestis" Jeigu komandiruotes metu Centro darbuotojas patyre papildomq
i5laidq (transporto, kelionds, nakvynes ir kitq i5laidq) Centras kompensuoja. Jeigu darbuotojas savo

iniciatyva pageidauja vykti i komandiruotE savo leSomis, jis turi pateikti ra5ti5k4 pra5ymE, kuriame
i5rei5kia nuostat4 vykti savo leSomis arba pra5o kompensuoti dali patirtq iSlaidq.

4. Centro darbuotojas gali lydeti mokinius i mobilumo vizitus uZsienyje bei dalyvauti

igyvendinant Europos Sqjungos ir kitos tarptautines finansines paramos finansuojamus projektus
pagal minetq projektq sutartyse numatytas s4lygas. Siuo atveju netaikoma Sios Tvarkos III, IV
skyriuose nustatyta tarnybiniq kornandiruodiq i uZsienio valstybes apmokejimo tvarka. Darbuotojo,
dalyvaujandio igyvendinant Europos SEjungos ir (arba) kitos tarptautines finansiues paramos

finansuojamus projektus, komandiruotes i5laidos apmokamos pagal projektq sutartyse numatytas
s4lygas. Komandiruodiq s4naudq atskaitymo i5 pajamq taisykles netaikomos.

5. Centro direktorius, jo igaliotas asmuo arba steigejas, gali siqsti savo darbuotojus i
komandiruotg i uZsienio valstybg ne ilgiau kaip 30 kalendoriniq dienq (neiskaitant keliones laiko).
Kai yra atskiras steigejo sprendimas arba darbuotojas siundiamas dalyvauti igyvendinant Europos
S4jungos ir kitos tarptautines finansines paramos finansuojamus projektus, kai jo komandiruotes
i5laidos apmokamos i5 Europos Sqjungos (i5skyrus finansuojamus iS Europos Sqjungos ir kitos
tarptautines finansines paramos programrl, kuriq le5os planuojamos Lietuvos Respublikos Valstybes
biudZete) pagal minetq projektq sutartyse numatytas sElygas, siundiamo darbuotojo i uZsieni
komandiruotes trukme gali bfiti ilgesne kaip 30 kalendoriniq dienq.

II SKYRIUS
KOMANDIRUOTES IFORMINIMAS

6" Direktoriaus pavaduotojai, skyriq vedejai ir darbuotojai prieS 3 darbo dienas

direktoriui pateikia pra5ym4 del vykimo i tarnybinE komandiruotg Lietuvoje (2 priedas). Kartu su

pra5ymu turi bUti pateikiami su komandiruote susijg dokumentai. Pra5ymas vykti i tamybing
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komandiruotg uZsienyje kartu su komandiruotes tiksl4 ir pagrind4 patvirtinanditl dokumentq (pvz.

uZsienio pafineriq kvietimo, renginio programos ir kt.) kopijomis direktoriui pateikiamas likus ne

mahiau kaip 10 darbo dienq iki planuojamo i5vykimo (1 priedas). Pra5ymas turi bUti suderintas su

skyriaus vedeju ir vyriausiuoju buhalteriu.
7. Direktoriaus isakymq projektus del darbuotojq tarnybiniq komandiruodiq Lietuvoje

ir uZsienyje rengia personalo skyriaus darbuotojas. {sakyme turi btti nurodyta siundiamo I tarnybing
komandiruotg darbuotojo vardas, pavarde, pareigos, komandiruotes tikslas, vietove (vietoves),

komandiruotes trukme ir komandiruotes i5laidos, kurias apmokes Centras bei nurodys finansavimo

Saltinius. Pasira5ytas ir uZregistruotas direktoriaus isakymas saugomas personalo skyriuje. |sakymo
kopija perduodama buhalterijos skyriui.

8. GriZgs i5 komandiruotds darbuotojas per 3 darbo dienas privalo pateikti buhalterijai
atitinkamus dokumentus apie komandiruotes metu patirtas faktines i5laidas ir fakti5kai dirbt4laik4.
Jeigu buvo i5moketas avansas, kuris liko nepanaudotas, darbuotojas avanso likuti grqlina.

9. Jeigu tarnybines komandiruotes kelione vyko po darbo dienos valandq, poilsio ar

Svendiq dien4, darbuotojas pra5yme nurodo, kad:
9.1. uL sugaiSt4 laikq keliones metu tures tokios padios trukmes poilsi pirm4 darbo dien4

po keliones, paliekant uZ 5i poilsio laik4 darbuotojo darbo uZmokesti;
9.2. arba Sis poilsio laikas bus pridedamas prie kasmetiniq atostogtl.
10" Jei tarnybines komandiruotes metu dirbama poilsio ar Svendiq dienomis, Centro

darbuotojo pra5yme nurodo, kad:
10.1. uZ darb4 poilsio ar Svendiq dienomis bus suteikiamos papildomos poilsio dienos,

kurios pridedamos prie kasmetiniq atostogtl ir apmokarnos vidutiniu darbo uZmokesdiu;
10,2 arbamokamas ne maZesnis, kaip dvigubas darbuotojo darbo uZmokestis.

1 1. Siundiant i tamybing komandiruotg, darbuotojui i5mokamas avansas, isakyme
nurodomas avanso dydis, bet ne maLiau kaip 50 procenttl numatomq dienpinigiq ir su komandiruote

susijusiq iSlaidq sumos
III SKYRIUS

TARNYBTNTU KOMANDTRUOdry I UzSmNrO VALSTYBES ISLAIDU APMOKEJIMAS

12. Kai Centro darbuotojas siundiamas i tarnybing komandiruotg i uZsienio valstybg
(valstybes), jam apmokamos Sios komandiruotes iSlaidos:

12.1. dienpinigiai;
12.2. gyvenamojo ploto nuomos i5laidos;
12.3. transporlo i5laidos, susijusios su komandiruotes tikslais:
12.3"1. keliones i uZsienio valstybg (valstybes) ir i5 jos (q) komandiruotes dienomis,

taip pat dienomis, kai kelione del objektyviq prieZasdiq negalejo pasibaigti komandiruotes dienomis,

iskaitant tuos atvejus, kai i5 komandiruotes griZtama po vidurnakdio, visq ru5iq transporto
priemonemis, iSskyrus taksi;

12.3.2. uZsienio valstybes teritorijoje visq ru5iq transporto priemonemis;
12.3.3" nuvykimo visq rflSiq transporto priemondmis Lietuvos Respublikos teritorijoje I

oro ar jr-rrq uost4, geleZinkelio ar autobusq stot[ ir parvykimo i5 jq komandiruotes dienomis.
12.4. dokumentq, susijusiq su i5vykimu, tvarkymo i5laidos, iskaitant vykstandiqjq i

uZsieni kelioniq draudim4, kuri gali sudarl,ti sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingq
atsitikimq, keliones bagaLo draudimas, civil ines atsakomybes draudirnas ;

12.5. keliq mokestis;
12.6" vykstant i konferencij4, simpoziumE, parodq ar kit4 rengini - registravimo

renginyje mokesdio ar bilietq i rengini pirkimo iSlaidos;
12J. vykdant Svietimo mainq paramos fondo administruojamus projektus, dotacijos

dalis komandiruotes iSlaidoms padengti;
12.8" komandiruotes metu sunaudotq degalq isigijimo i5laidos;
12.9" ry5io iSlaidos;
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12.10 " automobiliq saugojimo aik5telese uZsienio valstybese i5laidos;

12,11, valiutos keitimo kedito istaigoje i5laidos ar jq dalis;

12.I2. kitos su komandiruote susijusios iSlaidos"

13. I5laidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tadiau itrauktos i
apgyvendinimo paslaugas teikiandiq vienetq ar asmenq iSra5ytus apskaitos dokumentus (maitinimas,

ivairios papildomos asmenines paslaugos), neapmokamos.
14. Dienpinigiai mokami:
14.1. pagal finansq ministro patvirtintas dienpinigiq uZsienio valstybese normas;
14.2. uL Centro direktoriaus arba steigejo isakyme nurodytE 1aik4. UZsienio

komandiruotes dienpinigiq iSlaidos apskaidiuojamos uZ faktiSkai i5b[t4 uZsienyje (iskaitant i5vykim4
i5 Lietuvos Respublikos dien4 ir griZimo ija diena) nevirSijant Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustatytq dienpinigiq vykstantiems i uZsieni komandiruotes nonnq. Kai komandiruotes metu
vykstama i kelet4 uZsienio valstybiq, finansq ministro patvirtintos dienpinigirl uZsienio valstybese
normos taikomos atsiZvelgiant i kiekvienoje uZsienio valstybeje faktiSkai iSbutas dienas, o

pervaZiavimo i uZsienio valstybE diena laikoma atvykimo i t4 uZsienio valstybg diena. Kai
darbuotojas, vykdamas i tarnybing komandiruotE, tq padi4 dien4 atvyksta i kelias uZsienio valstybes,

uZ 5i4 dien4 mokamas finansq ministro patvirtintq dienpinigirl tose uZsieuio valstybese normq
vidurkis. GriZlantiS uZsienio, ul.dienq,kuri4pervaZiuojama Lietuvos Respublikos Valstybines siena,

mokami dienpinigiai, apskaidiuoti pagal valstybei i5 kurios grlLtama, nustatyt4 dydi.
14.3" Dienpinigiq suma gali b[ti maZinama ne daugiau 50 proc. nustatytos dienpinigitl

normos, kai dienpinigius kornandiruojandiam darbuotojui moka renginio organizatoriai.
15. Neapmokestinamomis pajamq mokesdiu laikomi nustatyto dydZio dienpinigiai,

kuriq bendra suma per menesivir5ija 50 procentq darbuotojui nustatyto darbo uZrnokesdio tuo atveju,
kai darbuotojui nustatytas darbo uZmokestis nevirSija minirnalios menesines algos, padaugintos i5

koeficiento 7,3 arba kai darbo uZmokestis yra apskaidiuotas taikant valandinf tarifini atlygi,
nevirSijanti minimalaus valandinio atlygio, padauginto i5 koeficiento 1,3.

16. Gyvenamojo ploto nuomos iSlaidos apmokamos pagal faktines i5laidas
patvirtinandius dokumentus, taikant gyvenamojo nuomos ploto fiksuotq ikainius, atitinkandius
maksimalias gyvenamojo ploto nuomos normas.

17. Centro darbuotojui, komandiruotes iSlaidos apmokamos (pateikus iSlaidas

patvirlinandius dokumentus) tik eurais.
18. Jeigu avansas ikomandiruotg iuZsienio valstybE (valstybes) vykstandiam Centro

darbuotojui buvo iSmoketas uZsienio valiuta ne tos valstybes, i kuriq vykstama, darbuotojas turi
pateikti gautos uZsienio valiutos keitimo i kita uZsienio valiut4 dokument4, i5duot4 Lietuvos
Respublikos ar uZsienio valstybes kredito istaigos. Nepateikus Sio dokumento, i5laidos uZsienio
valiuta apskaidiuojamos pagal avanso iSrnokejimo dienq (eigu avansas nebuvo iSmoketas, - i5vykin,o

i komandiruotg i uZsienio valstybg dienE) galiojusius Europos ceutrinio banko paskelbtus
orientacinius euro ir uZsienio valiutq santykius, o tais atvejais, kai orientacinirl uZsienio valiuttl ir
euro santykiq Europos centrinis bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiarnr"rs
orientacinius euro ir uZsienio valiutq santykius.

IV SKYRIUS
TARNYBTNIU KOMANDTRUO.TTT ITUTUVOS RESPUBLTKOS TERTTORTJOJE

ISLAIDU APMOKEJIMAS

19. Kai Centro darbuotojas siundiamas i komandiruotg Lietuvos Respublikos
teritorijoje, jam apmokamos Sios komandiruotes iSlaidos:

19.1. dienpinigiai pagal Lietuvos Respublikos Vyliausybes patvirtint4 Maksimalitl
dienpinigiq dydZiq s4ra54 jeigu komandiruote trunka ilgiau nei vienq darbo dien4, uZ isakyme
nurodyt4 komandiruotes laik4;

19.2. gyvenamojo ploto nuomos i5laidos,
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19.3. transporlo iSlaidos, susijusios su komandiruotes tikslais:keliones ikomandiruotes
vietE (vietas) ir griZimo i5 jos i nuolating darbo vietE visq rflSiq transporlo priemonemis, i5skyrus

taksi, i5laidos;

19.4. komandiruotes vietoveje visq rflSiq transpotlo priemonemis;

19.5. komandiruotes metu sunaudotq degalq isigijirno i5laidos (V skyrius);

19.6. ry5iq (pa5to ir telekomunikacijq) iSlaidos;

19.7. vykstant ikonferencij4, simpoziumq,parodqar kit4 rengini registravirno-renginyje

mokesdio ar bilietq i renginipirkimo i5laidos;

19.8" vietines rinkliavos (keliq mokestis, vinjetes ir kt.) i5laidos;

19.9. automobiliq stovejimo ir saugojimo aik5telese komandiruotes vietoves teritorijoje
iSlaidos.

20" Viscls Tvarkos 19,2-I9.9 papunkdiuose nurodytos tarnybiniq komandiruoditl
i5laidos apmokamos tik tada, kai komandiruotas darbuotojas buhalteriui pateikia komandiruotes
iSlaidas patvirtinandius dokumentus.

20. Tais atvejais, kai komandiruojama i ivairius renginius (konferencijas, pasitarimus,
simpoziumus, meno festivalius ir pana5iai), kuriq organizatoriai apmoka komandiruotq darbuotojq
i5laikymo (rnaitinimo, nakvynes) i5laidas, istaigos vadovo ar jo igalioto asmens sprendimu gali blti
mokami dienpinigiai nevir5ijant 50 procentq Tvarkos 19.1 papunktyje nurodytos dienpinigiq normos.

21. Dienpinigiai, kuriq bendra surna per menesi virSija 50 procentq darbuotojLri
nustatyto darbo uZmokesdio arba darbo uZmokesdio, apskaidiuoto taikant valandini tarifini atlygi,
nelaikorni kornandiruodiq kompensacij omis.

V SKYRIUS
KURO tSlAlntT KOMPBNSAVIMAS, VYKSTAT I KOMANDTRUOT4

NUOSAVU AUTOMOBILIU

22. Vykstant i tarnybing komandiruotg asmeniniu automobiliu Lietuvos Respublikos
teritorijoje, apmokamos tik kuro i5laidos (amortizacijos ir kitos i5laidos nekompensuojamos).

23. Vykstant i komandiruotg nuosavu automobiliu, Centro direktoriaus isakyme
nurodoma transporto priemonds marke, modelis ir valstybinis numeris, vairuotojas, degalq
sunaudojimo norma (100 kilometrq), kuri4 darbuotojas nurodo praSyme, pagal atitinkamos transporlo
priemones gamintoj o nurodytus transporlo priemones techninius duomenis.

24. Atstumas iki/iS Centro direktoriaus isakyme nurodytos komandiruotes vietos
apskaidiuojamas naudojant Susisiekimo ministerijos skaidiuoklg. Jeigu komandiruotes atstumo
negalima nustatyti Susisiekimo ministerijos pateiktoje skaidiuokleje, naudojama Google maps
(http ://www.maps. ltl) pro grama.

25. Kuro s4naudos kompensuojamos isigijim4 patvirlinandio dokumento pagrindu
(kvito, s4skaitos). Kuras privalo blti pilamas komandiruotes dien4.

26. GriLEs i5 komandiruotes, per 3 darbo dienas, darbuotojas buhalteriui pateikia
vykimo i komandiruotg dienos arba dienos prie5 komandiruotg degalq isigijirno dokument4,
transporto priemones dokumentus ir uZpildyt4 keliones lap4.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. UZ klaidingq duomenq, irodandiq komandiruotes i5laidas, pateikim4 Centro
darbuotojai atsako istatymq nustatyta tvarka.

26. Jei darbuotojui vykstant i tarnybinq komandiruotg atsiranda aplinkybiq, kurios
nenumatytos Siame apra5e, Centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksr"r

ir istatymais priima sprendim4, kuris yra naudingesnis darbuotojui.



Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centro darbuotojq tarnybiniq komandiruodiq iSlaidq

apmokejimo tvarkos apraSo

I priedas

/\

Vardas, pavarde

Pareigos

Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro
direktoriui

PRASYMAS
DEL TARNYBINES KOMANDITTUOTES T QFICIALUS SALIES PAVADINIMAS)

20......... m.............. ..... d"

Klaipeda

Pra5au komandiruoti mane i:

Salies ir miesto pavadinimas

Data
Tikslas irlar renginio pavadinimas (lietuviq
kalba)
Komandiruotes i5laidq rflSys ir jq finansavimo
Saltiniai
UZ tarnybines komandiruotes keliones laik4
kompensuojama (suteikiamos tokios padios
trukmes poilsis pirm4 darbo dien4 po keliones,
paliekant uZ 5i poilsio laikq darbuotojo darbo
uZmokesti I arba Sis poilsio laikas bus
pridedamas prie kasmetiniu atostosu)
UL darbqpoilsio arba Svendiq dien4
kompensuojama (suteikiamos papildomos
poilsio dienos, kurios pridedamos prie
kasmetiniq atostogq I arba mokamas ne
maZesnis, kaip dvigubas darbuotojo darbo
uZmokestis).

Pavaduoiantis asmuo. pareisos

(para5as) Vardas Pavarde



Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centro darbuotojq tarnybiniq kornandiruodiq i5laidq

apmokej imo tvarkos apraso

2 priedas

Vardas, pavarde

Pareigos

Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centro direktoriui

PRASYMAS
DEL VYKIMO I KOMANDIRUOTE

20,.",..... m...."........ ..."". d"

Para5as

SUDERINTA
Skyriaus vedejas

(ParaSas)

(Vardas, pavarde)

Vardas, pavarde

KI
Komandiruotes data
Miesto pavadinimas. istaigos adresas

Tikslas irlar rensinio pavadinimas

Komandiruotes i5laidq rE5ys ir jq
finansavimo Saltiniai:
-dienpinigiai (kai vykstama 2 ar daugiau
dienu):
-apsyvendinimo i5laidos:
-keliones i5laidos (tarnybiniu / nuosavu
transportu, nurodyti vairuotoj 4;
visuomeninu transpoftu)
Kuro norma nuosavo transporto 100 km
UZ tarnybines komandiruotes keliones
1aik4 kompensuoj ama (suteikiamos
tokios padios trukmes poilsis pirm4
darbo dien4 po keliones, paliekant uZ 5i
poilsio laik4 darbuotojo darbo uZmokesti
I arba Sis poilsio laikas bus pridedamas
prie kasmetiniu atostogu)
UL darbq poilsio arba Svendiq dien4
kompensuoj ama (suteikiamos
papildomos poilsio dienos, kurios
pridedamos prie kasmetiniq atostogq /
arba mokamas ne maZesnis, kaip
dvigubas darbuotoj o darbo uZmokestis)"

(Data)
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