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Vykdydama Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus 2017 m. gruodZio I d. patvirtinto Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro veikl4 vidaus tvark4
ir personalo veikl4 reglamentuojanðiq teises aktq, bütinq atnaujinti ar parengti sEa5o Nr. TS-1780
5 priemonç ir siekdama uZtikrinti tinkamE Mokymo centro darbuotojq tamybiniq komandiruoðiq
iforminim4 ir komandiruoðir¿ i5laidq apmokej imE

1. T v i rt i n u pridedamqKalejimqdepaftamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro darbuotojq tarnybiniq komandiruoðir¿ tvarkos apraS4 (toliau - Apra5as).

2.Ip a r e i g o j u Mokymo centro struktüriniq padaliniq vadovus uZtikrinti, kad bütq
laikomasi Apra5e nustatytq dokumentr¿ pateikimo ir [forminimo reikalavimq.

3.Pavedu:
3.1.Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboö su Siuo [sakymu

supaZindinti Mokymo centro darbuotojus;
3.2. Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui 5i [sakym4

paskelbti Mokymo centro intraneto svetainèj e.

4.P r ip aù i s t u netekusiu galios Mokymo centro direktoriaus2016 m. kovo 3l d.

[sakymq Nr. V-49 ,,Dè1 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro darbuotojq tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apra5o patviftinimo".

5. N u statau, kad Sis [sakymas [sigalioja20lS m. sausio 2 d.

Mokymo or ganizav imo skyriaus vir5ininke,
atliekanti direktoriaus funkcij as ZanaMitiajeva
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PATVIRTINTA
Kalejimr¿ departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokvmo centro direktoriaus
2uí m.gruodZio å'f a.[sakymu Nr. * #4

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO DARBUOTOJU

TARNYBTNTU KOMANDTRUOÖru TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. KalejimU departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro darbuotojq tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) nustato Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) pataisos pareigünq karjeros valstybes tarnautojq ir
darbuotojtS dirbanöiq pagal darbo sutartis, (toliau kartu - darbuotojai) vykimo i tarnybines
komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ar I uZsienio valstybes (toliau * komandiruotè,
komandiruotös) organizavimo ir [forminimo, ataskaitq del komandiruoöiq uZsienio valstybese
rengimo ir paskelbimo bei komandiruoðiq i5laidq apmokejimo tvark4.

2. Apra5as taikomas Mokymo centro darbuotojams tiek, kiek jq vykimo I komandiruotç
tvarkos nereglamentuoja kiti teises aktai.

3. Darbuotojo tarnybine komandiruote yra laikomas Apra5o ir teises aktq nustatyta tvarka
iformintas darbuotojo i5vykimas ne trumpiau kaip vienai darbo dienai (iSskyrus atvejus, kai del
objektyvit¿ aplinkybiq komandiruoté turi vykti poilsio ir (arba) Svenðiq dienomis) i5 nuolatines
darbo vietos atlikti darbo funkcijU vykdyti tarnybinio pavedimo ar tobulinti kvalifikacijos.

4. Darbuotojq vykstanðiq I komandiruotç, pozicla komandiruotês metu svarstomais
klausimais turi sutapti su Mokymo centro oficiali4ja pozicija. Atstovaudami Mokymo centrui,
komandiruotes metu darbuotojai negali virSyti savo kompetencijos.

5. Darbuotojai I komandiruotç [ uZsienio valstybç gali buti siunðiami ne ilgiau kaip
30 kalendorinit¿ dienr¿ (ne[skaitant keliones laiko), i5skyrus Apra5o 30 punkte numatytais atvejais.

II SKYRIUS
KOMANDIRUOðry ORGANIZAVIMAS IR IFORMINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
TARNYBINIU PRANESIMU RENGIMAS IR PATEIKIMAS

6. Mokymo centro direktoriaus siuntimo I komandiruotç [ uZsienio valstybç ar Lietuvos
Respublikos teritorijoje klausimus sprendZia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (toliau -
teisingumas ministras), kitq Mokymo centro darbuotojq - Mokymo centro direktorius. Darbuotojq
siuntimas I komandiruotç i uZsienio valstybç turi buti suderintas su Kalejimr¿ departamento
direktoriumi.

7. Darbuotojas, gavçs tiesioginio vadovo pavedim4 ar suderinçs poreik[ vykti I tamybinç
komandiruotç [ uZsienio valstybç ar Lietuvos Respublikos teritorijoje, rengia tarnybin[ prane5im4
(1 priedas), adresuot4Mokymo centro direktoriui, kuris turi büti pateikiamas:

7.1. del komandiruotes Lietuvos Respublikos teritortjoj" - ne veliau kaip prieS 3 darbo
dienas iki i5vykimo i komandiruotç dienos;

7.2. dël komandiruotes I uZsienio valstybç - ne vèliau kaip prie5 l0 darbo dienq iki i5vykimo
I komandiruotç dienos (i5skyrus atvejus, kai kvietimas gautas likus maZiau kaip 10 darbo dienrf ;
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7.3. dèl komandiruotes ne ilgiau kaip vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos
teritorijoje, kai nenumatomos komandiruotes i5laidos, - iki komandiruotes pradZios momento.

8. Tarnybinis prane5imas turi büti vizuotas:
8.1. darbuotojo tiesioginio vadovo ir direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtas

administravimo sritis;
8.2. Finansq skyriaus vedejo, kai komandiruotes metu numatomos iSlaidos, i3skyrus

iSlaidas, apmokamas Apra5o 30 punkte nustatyta tvarka;
8.3. Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ tarnybiniq automobiliq naudojimo

kontrolç, kai I komandiruotç vykstama tarnybiniu arba komandiruojamojo darbuotojo automobiliu;
8.4. Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo uL tarptautin[ bendradarbiavim4 jei

komandiruote organizuoj ama uZsienio val stybej e ;

8.5. Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo uZ projektinç veikl4 kai komandiruotès
metu numatomos iðlaidos, apmokamos Apra5o 30 punkte nustatyta tvarka.

9. Siunðiamas I komandiruotç darbuotojas gali vykti:
9.1. tarnybiniu automobiliu;
9.2. asmeniniu automobiliu;
9.3. keleiviniu (visuomeniniu) transportu (i5skyrus lengvuosius taksi automobilius).
10. Vykti I komandiruotç asmeniniu automobiliu darbuotojas turi teisç, kai:
10.1. nera galimybès pasinaudoti visuomeniniu transportu arba naudojimasis juo

apsunkins tarnybiniq uZduoðiq vykdym4 komandiruotès metu;
I 0.2. ekonomiðkai netikslinga naudoti tarnybin[ automobil[;
10.3. nera galimybes pasinaudoti Mokymo centro tarnybiniu automobiliu.
1 I . Komandiruoj amoj o darbuotoj o automobilis privalo tureti :

1 1 . 1 . galiojanði4 technines apZiüros rezultatq kortelç;
I 1.2. galiojant[ transporto priemonès registracijos liudijim6
11.3. galiojant[ transporto priemoniq valdytojq privalomojo civilines atsakomybes

draudimo polis4.
l2.Prie tarnybinio prane5imo turi büti pridetos dokumentq, susijusit¿ su komandiruote

(kvietimas, programa ir pan.), kopijos.
13. Apra5o 10.2 ir 10.3 papunkðiuose nurodytq aplinkybiq buvim4bei komandiruojamojo

darbuotojo automobilio atitikim4Apra5o 11 punkte nustatytiems reikalavimams patvirtina Mokymo
centro darbuotojas, atsakingas uZ tarnybiniq automobiliq naudojimo kontrolç, vizuodamas
darbuotoj o tarnybin[ praneSim4.

14. Mokymo centro direktoriaus praSymai del leidimo Mokymo centro darbuotojams
vykti I komandiruotç [ uZsienio valstybç Kalejimq departamento direktoriui turi büti pateikiami ne
veliau kaip prie5 7 darbo dienas iki i5vykimo.

15. Motyvuotr¿ pra5ymq Kalejimq departamento direktoriui projektus, atsiZvelgdamas I
jam perduotus darbuotojq tamybinius prane5imus su atitinkama Mokymo centro direktoriaus
rezoliucija bei i kit4 pateikt4 informacijq rengia Bendrojo skyriaus darbuotojas, vykdantis
personalo administravimo funkcijas. Pra5ymai turi büti vizuoti Finansq skyriaus vedejo ir Bendrojo
skyriaus darbuotoj o, atsakingo uZ tarptauti n[ bendradarbi avim4.

16. Mokymo centro direktoriaus pra5ymai del leidimo jam vykti i komandiruotç,
adresuoti teisingumo ministrui, pateikiami derinti Kalejimq departamento direktoriui ne veliau kaip:

16.1. prie5 7 darbo dienas iki i5vykimo, jei vykstama i komandiruotç [ uZsienio valstybç;
16.2. ne veliau kaip prieð 3 darbo dienas iki iSvykimo, jei vykstama I komandiruotç

Lietuvos Respublikos teritorij oj e.

17. PraSymq del leidimo Mokymo centro direktoriui vykti I komandiruotç i uZsienio
valstybç projektus, atsiZvelgdamas I informacijq pateikt4 Bendrojo skyriaus darbuotojo, atsakingo
ui, tarptautin[ bendradarbiavim4 rengia Bendrojo skyriaus darbuotojas, vykdantis personalo
administravimo funkcijas. Pra5ymai turi büti vizuoti Finansq skyriaus vedejo ir Bendrojo skyriaus
darbuotoj o, ats aki ngo uù tarptautini b endradarb i av imq.
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ANTRASIS SKIRSNIS
SIUNTIMV I KOMANDIRUOT4 IFORMINIMAS

18. Mokymo centro direktoriaus siuntimas I komandiruotç i uZsienio valstybç ar Lietuvos
Respublikos teritorijoje [forminamas teisingumo ministro isakymu. Kitq Mokymo centro
darbuotojq siuntimas fforminamas Mokymo centro direktoriaus [sakymu (i uZsienio valstybg -
gavus ra5ytin[ Kalèjimq departamento direktoriaus leidim{, kuriame nurodoma:

18.1. komandiruojamo darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos;
I 8.2. komandiruotes tikslas;
18.3. vietové (-es), I kuriq(-ias) darbuotojas komandiruojamas;
I 8.4. komandiruotes trukme;
18.5. automobilio marké, modelis ir valstybinis numeris, kai darbuotojui I komandiruotç

leidZiama vykti tarnybiniu ar darbuotojo asmeniniu automobiliu;
18.6. darbuotojo, vairuojanðio tarnybini automobil[, vardas ir pavarde bei pareigos, jeigu

vykstama tamybiniu automobiliu;
18.7. komandiruotès i5laidos, kurias apmokès Mokymo centras;
18.8. avanso dydis, jeigu jis bus i5mokamas komandiruojamam darbuotojui; avanso dydis

neturi vir5yti numatomq komandiruotes i5laidq;
18.9. asmuo, kuriam pavedama atlikti komandiruojamojo funkcijas (jei tai nèra nustatyta

pareigybes apra5yme);
18.10. kompensavimo uZ kelionç, kuri vyks po darbo dienos valandq arba poilsio ar

Svenõiq dien6 büdas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 4 dal[:
1 8.10.1 . suteikti tokios paðios trukmés poils[ pirm4 darbo dien4 po keliones;
18.10.2. 5[ poilsio laik4 prideti prie kasmetiniq atostogq laiko, paliekant uZ 5[ poilsio laik4

darbuotojo darbo uZmokest[;
18.1 I . kompensavimo uZ darb4 poilsio ir Svenöiq dienomis, vir5valandin[ darbq büdas:
18.11.1. karjeros valstybês tarnautojams ir pataisos pareigünams - apmoketi Lietuvos

Respublikos valstybes tarnybos [statymo 26r straipsnio I ir 3 punktuose nustatytais dydZiais;
18.1 1.2. darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis:
18.11.2.1. apmoketi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio l, 2 ir 4

punktuose nustatytais dydZiais;
I8.I1.2.2. darbo poilsio ar Svenöiq dienomis laik4 ar vir5valandinio darbo laik4

padaugintus i5 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2 ir 4 punktuose nustatyto
atitinkamo dydZio, prideti prie kasmetiniq atostogq laiko.

19. Apie tai, kiek valandq reikia kompensuoti, sprendZiama i5 tai patvirtinanðiq dokumentq.
20. Darbuotojui, vykstanðiam i komandiruotç [ uZsien[, jeigu toje valstybeje jam mokami

dienpinigiai ar kitos piniginès i5mokos, Mokymo centro direktoriaus sprendimu gali buti i5mokêta
iki 30 procentq toje valstybeje nustatyto dydZio dienpinigiq, o aprüpinamam maitinimu,
atsiZvelgiant i renginio organizatoriaus nustatytas aprupinimo s4lygas - iki 100 procentq toje
valstybej e nustatyto dydZio dienpinigiq.

21. [sakymq del Mokymo centro darbuotojq komandiruoðiq projektus pagal gautus
tarnybinius prane5imus rengia Mokymo centro darbuotojas, vykdantis personalo administravimo
funkcijas. [sakymai vizuojami Mokymo centro darbo reglamento nustatyta tvarka.

22. Ne veliau kaip paskutinç darbo dien4 iki komandiruotes pradZios darbuotojui privalo
büti i5mokètas ne maZesnis kaip 50 procentq uZ komandiruotç apskaiðiuotq dienpinigiq avansas.
Gr[Zus i5 komandiruotés, dienpinigiai perskaiðiuojami ir neiSmoketa jq dalis i5mokama darbuotojui
ne veliau kaip darbo uZmokesõio mokejimo dien4.

23. Pasikeitus komandiruotes aplinkybems, i komandiruotç vykstantis darbuotojas parengia
tarnybin[ prane5im4 kuriame nurodo pasikeitusias komandiruotes aplinkybes. Jei reikia, rengiamas
naujas [sakymo del komandiruotes projektas, kuris vizuojamas Apra5o 8 punkte nustatyta tvarka.

24. Siuntimas (leidimas vykti) ! komandiruotç ne ilgiau kaip vienai darbo dienai Lietuvos
Respublikos teritorijoje, kai nenumatomos komandiruotès i5laidos, taip pat [forminamas Mokymo
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centro direktoriaus [sakymu (pvz. destanöio personalo vykimas I Kalejimq departamentui
pavaldùias [staigas vesti mokymq [staigq darbuotojams tq istaigq transportu).

III SKYRIUS
KOMANDTRUOðrU UzSmNrO VALSTYBESE ¿.r¿,SKArrU RENGTMAS

25. Mokymo centro vadovybè ir darbuotojai (ei i komandiruotç vyko delegacija -
delegacijos vadovas), gr[Zç i5 komandiruotes uZsienio valstybeje, ne vèliau kaip per 3 darbo dienas
atsiskaito uZ tarnybinio pavedimo arba uZduoties atlikim4 pateikdami komandiruotes uZsienio
valstybeje ataskait4 (toliau - ataskaita, 2 priedas).

26. Ataskaita nerengiama, kai vykstama I mokymus uZsienyje ir mokymus organizuojanti

[staiga i5duoda paZymejim4 ar sertifikat4.
27.Mokymo centro direktorius, atsiZvelgdamas I ataskaitoje nurodytas i5vadas ir

pasiülymus, gali parengti pavedimus darbuotojams.
28. Ataskaitas saugo Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uù tarptautin[

bendradarbiavim4.

IV SKYRIUS
KOMANDTRUOCTU tsUmq APMOKEJTMAS

29. I5laidos, susijusios su komandiruote ! uZsienio valstybç ar Lietuvos Respublikos
teritorijoje, apmokamos vadovaujantis Maksimaliq dienpinigiq dydZiq s4raðu, Dienpinigiq
mokejimo tvarkos apraðu ir Tarnybinit¿ komandiruoöiq i5laidq apmokejimo biudZetinese istaigose
taisyklig patvirtintr¿ Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandLio 29 d. nutarimu Nr. 526

,,Del Dienpinigir¿ ir kitq tarnybiniq komandiruoöiq i5laidq apmokejimo" nustatyta tvarka bei
teisingumo ministro arba Mokymo centro direktoriaus isakymu dèl siuntimo i komandiruotç.

30. Iðlaidos, susijusios su komandiruote I uZsienio valstybç, kai Europos S4jungos ir
(arba) kita tarptautinè organizacijair institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotês
i5laidas, apmokamos i5 Europos S4jungos ir (arba) kitos tarptautines finansines paramos, kitq
tarptautiniq oryarizacijq ir institucijr¿ skiriamr¿ le5q pagaljq naudojim4 reglamentuojanðiuose teisès
aktuo se nustatyt4 tvark4.

31. Darbuotojas, gr[Zçs i5 komandiruotes, privalo per 3 darbo dienas pateikti Finanst¿
skyriui avansinç ataskait4 (3 priedas) ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotês metu patirtas
faktines i5laidas (bilietus, vie5buðiq kvitus, ðekius ir kt.). Jeigu darbuotojui i5moketas avansas buvo
didesnis nei patirtos i5laidos, jis privalo grqùinti nepanaudot4 avanso likut[.

32. Jei darbuotojas i komandiruotç vyko asmeniniu automobiliu, kartu su avansine
ataskaita jis turi pateikti l5laidr¿ susijusiq su darbuotgjo asmeninio automobilio naudojimu
tarnybines komandiruotès metu, ataskaitq (4 priedas), prie kurios pridedami i5laidas patvirtinantys
dokumentai (degalq isigijimo ðekiai, kuriq data turi atitikti komandiruotes laikfl.

33.Komandiruotes metu komandiruotq darbuotojq asmeniniams automobiliams
sunaudotq degalq isigijimo i5laidos apmokamos Mokymo centro direktoriaus isakymu nustatyta
tvarka.

34. Finansq skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinçs avansinç ataskait4 teikia j4
tvirtinti Mokymo centro direktoriui.

35. Komandiruotes i5laidos, i5skyrus dienpinigius, apmokamos tik tais atvejais, kai yra
pateikti j as patvirtinantys atitinkami dokurnentai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Mokymo centro darbuotojq komandiruotes uZsienio valstybese organizuoja Bendrojo
skyriaus darbuotoj as, atsakingas uZ tarptautin[ bendradarbiavim4.
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37. Mokymo centro darbuotojai su [sakymais dèl komandiruoðiq supaZindinami
pasiraËytinai.

38. Darbuotojq laikinas nebuvimas darbe del komandiruotês uZsienio valstybeje ar
Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatyta tvarka Zymimas darbo laiko apskaitos Ziniara5tyje
sutartiniu Zymejimu teisès aktq nustatyta tvarka.

39. Apra5o prieduose pateikti dokumentq formq pavyzdùiai konkreðios komandiruotes
atveju gali büti koreguojami, papildant ar iðbraukiant nereikalingq informacijq.

40.Uù, klaiding4 komandiruotès metu i uZsienio valstybç ar Lietuvos Respublikos
teritorijoje patirtq iSlaidq, patvirtinanðiq duomenq ar kitos su komandiruote susijusios informacijos
pateikimqdarbuotojai atsako [statymr¿ ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
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Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos
te i si n gumo m in i sterij os Mokymo centro darbuotoj q

tarnybiniq kornand iruoðiq tvarkos apra5o
I priedas

(Tarnybinio prane5imo dèl vykimo i tarnybinç komandiruotç forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPT]BLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

(struktürinio padalinio pavadinimas)

(vadovo pareigq pavadinimas, vardas ir pavardè)

TARNYBINIS PRANESIMAS
DEL VYKIMO T TARNYBINE KOMANDIRUOT4I

(miestas ir valstybé)

Nr.-----Td-aiÐ-

Vilnius

PRIDEDAMA. lapai (-q).

.pareigq pavadinimas)

(Suderinimo vizos)

+t.?þ Åf,i"-. .çu[,.]- h

f7Æ^^ *" þ-¿*^4 {''"'e'' u'
v vaþt¡-¡g-2¿

(para5as)

Fí;ransL¡ sþT ifis buhaiterè

{-}'^/l
;i{-s,i'clll;r e Bukovska
Jor$-lJ.-åð

1. Renginio vieta ir data
, Renginio forma, pavadinimas, organizatoriai
3. Komandiruotés tikslas ir tikêtinas rezultatas

4. Komandiruojamas asmuo (asmenq grupè)

f,. Komandiruoto asmens funkcijas laikinai atliksiantis
asmuo (kai toks turi bäti)
(pareieu pavadinimas. vardas ir pavardè)

6. Komandiruotês trukmè
(i5wkimo i komandiruote ir sriZimo i5 ios datos)

1 Komandiruotés iSlaidos
(bilietai, vie5butis, draudimas, vizos, renginio dalyvio
mokestis ir kt. iSlaidos liSvardvti). ir iu aomokeiimo Saltiniai)

8. Komandiruotèje naudojama transporto priemonê
(automobilio marké, modelis, valstybinis numeris,
automobili vairuojanðiojo pareigos bei vardas ir pavardè,
kita svarbi informaciia)

9. Kompensavimo uù, kelionés laiþ po darbo dienos
valandq, poilsio ar Svenõiq dien4 büdas (nurodoma pagal
Apra5o 18.10.1 ir 18.10.2 papunkðius)

10. Kompensavimo uZ darb4 poilsio ir Svenõiq dienomis
budas (nurodoma pagal Apra5o l8.l1.l ar 18.11.2.1 ir
18.11.2.2 papunkðius)

ll. Papildoma informacija

12. PagrindZiantys dokumentai (kvietimas, kiti dokumentai -
iõvardiiama ir oridedama orie tarnvbinio oraneSimo)

(vardas ir pavarde)



Kalèj i mq departarnento prie Lietuvos Respubl ikos
tei s ingumo m inisterij os Mokymo centro darbuotoj q
tarnybinir¿ komandiruoðiq tvarkos apra5o
2 priedas

(Tarnybinês komandiruotès uäsienio valstybèje ataskaitos forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

(struktürinio padalinio pavadinimas)

(vadovo pareigq pavadinimas, vardas ir pavarde)

TARNYBINES KOMANDIRUOTES

PRIDEDAMA. lapai (q).

(pareigq pavadinimas)

(miesto, valstybes pavadinimas)

Nr.

ATASKAITA

(data)

Vilnius

(paraSas)

i'inansu skYnfis buhaltele

{Jrd
Ksrolir'àn $uå<-ovska

å,ût$ lå-J.D

1. Komandiruotg reglamentuojantis dokumentas
(isakymo data ir numeris, antra5té)

) Komandiruotés laikas (trukmé)
(i5vykimo i komandiruotç ir grfZimo i5 jos datos)

3. Komandiruotès tikslas

4. Delegacijos sudètis (iei yra)

Komandiruotês metu ivykç susitikimai

6. Nagrinêti klausimai (atlikti darbai)

1 Aktuali informacija

8. Pasiulymai dêk komandiruotèje igytU Ziniq,
gerosios patirties ar informacijos panaudojimo

9. Komandiruotêje gauta informaciné medZiaga ir
leidiniai
(i5vardijama ir pridedama prie ataskaitos)

tl -a -¿ú

(vardas ir pavarde)



Kalèj i mq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotoj q
tarnybinir¡ komandiruoðiq tvarkos apra5o

3 priedas

(Avansinés ataskaitos forma)

KALÉJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

TVIRTINU

(vadovo arjo igalioto asmens pareigq pavadinimas)

(paraSas)

(vardas ir pavardè)

AVANSINE ATASKAITA

Nr.
(data)

Vilnius

I5 viso:

PRIDEDAMA. (Komandiruotès i5laidas [rodantys dokumentai), _ lapai (-q).

Komandiruotès vieta

Komandiruotés trukme

[sakymo data ir Nr.

Gauta (Eur)

I5laidos (Eur)

Avanso likutis (Eur)

Pereikvota (Eur)

20

20

m.

m.

d.

d.

(ataskait4 sudariusio darbuotojo pareigq pavadinimas)

Patikrino
Finansu skvriaus buhalteris

(paraias)

(vardæ ir pavardê)

(paraSas)

Patikrino ir pateikia tvirtinti
Finansr¿ skyriaus vedéj as

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

l-;or,l[$lft[ i ou s buhalterò

"{þt
*föiffTi¿*sg"*-

ISlaidos Juma. Eur Pastabos. dokumento data ir Nr.
VaZiavimas

nuo

iki

t afgal

ffi

(aoresas)

Dienpinigiai

iki 
-_____Iõãra)_

Gyvenamojo ploto
nuomos i5laidos (Eur) ui, _ paras po

Kitos i5laidos (Eur)

I5 viso:

(data)

(vardas ir pavarde)



Kalêj im q departamento prie Lietuvos Respublikos
teisi ngumo min isterij os Mokymo centro darbuotoj q
tarnybiniq komandiruoðiq tvarkos apraðo
4 priedas

(I5laidq' susijusir¡ su darbuotojo asmeninio automobilio naudojimu tarnybinés komandiruotés metu,
ataskaitos forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

rSr,arnq, susrJUSIU su DARBUoToJo ASMENINIo AUToMoBTLIo NAUDoJTMU
TARNYBINES KOMANDIRUOTES METU, ATASKAITA

Nr.
(data)

Vilnius

Transporto priemones savininkas

Transporto priemones modelis, valstybinis numeris
MarSrutas

lentele. Kuro
UZpilta kuro tarnybinés komandiruotês metu

le.2le

(nurodomas i5vykimo vietos ir nuvykimo vietos adresas)

3 lentele. Kitos i5laidos
Eil.
Nr. Data I5laidr¡ pavadinimas Suma, Eur

PRIDEDAMA. (I5laidas irodantys dokumentai), _ lapai (-q).

ntele. Kuro sunaudoiimo i5laidos

Nuvaåiuota. km Kuro norma
100 km,I

Kuras.l Kompensuojamos
kuro sunaudojimo

i5laidos. Eur
pripilta sunaudota

pagal norm4
(1x2)/100

I z a
J 4 5 6

(pareigos) (paraSas)

Firansq skPia¡rs bi¡haitere{il
Karcìirrl t *kE'uvg1<:'

*.orl- rÅ -Å8

(vardas ir pavarde)




