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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VAATC“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ BENDROVĖS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS, 

PASKYRIMO IR DEGALŲ SUNAUDOJIMO NORMOS NUSTATYMO 

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. 1.24-VĮ-114 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis UAB „VAATC“ tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių 

naudojimo tarnybos reikmėms taisyklėmis, patvirtintomis UAB „VAATC“ direktoriaus 2014 m. 

birželio 20 d. įsakymu Nr. 5.1-103 „Dėl UAB „VAATC“ tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų 

automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklių patvirtinimo“ (2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo 

Nr. 1.24-VĮ-113 redakcija), bei  siekdamas užtikrinti racionalų UAB „VAATC“ nuosavybės teise ar 

kitu teisėtu pagrindu valdomų automobilių panaudojimą: 

1. N u r o d a u , kad UAB „VAATC“ darbuotojai tarnybos tikslais gali naudoti tarnybinius 

lengvuosius automobilius: 

1.1. VW JETTA, kurio valstybinis Nr. JJB 252; 

1.2. VW PASSAT, kurio valstybinis Nr. JGP 067; 

1.3. VW PASSAT, kurio valstybinis Nr. KCM 986; 

1.4. VW CADDY, kurio valstybinis Nr. JRF 711; 

1.5. VW TRANSPORTER, kurio valstybinis Nr. JPS 735; 

1.6. PEUGEOT RIFTER, kurio valstybinis Nr. LCI 766; 

1.7. PEUGEOT BOXER, kurio valstybinis Nr. EGG 052; 

1.8. TOYOTA RAV4, kurio valstybinis Nr. DED 400. 

2. S k i r i u  atsakingu už UAB „VAATC“ tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą 

Gamybinio proceso tarnybos Sąvartyno eksploatacijos skyriaus pamainos vadovą Romualdą Matonį. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. Teisės tarnybos biuro administratorių ir personalo specialistą pasirašytinai išduoti UAB 

„VAATC“ administracijos darbuotojams, kuriems tarnybos reikmėms reikalingi lengvieji 

automobiliai, raktelius bei automobilio dokumentus (draudimo polisą ir registracijos liudijimą); 

3.2. Gamybinio proceso tarnybos Sąvartyno eksploatacijos skyriaus pamainos vadovą 

Romualdą Matonį pasirašytinai išduoti raktelius bei automobilio dokumentus (draudimo polisą ir 

registracijos liudijimą), Gamybinio proceso tarnybos Sąvartyno eksploatacijos skyriaus 

darbuotojams, kuriems tarnybos reikmėms reikalingi lengvieji automobiliai, taip pat išduoti degalus 

bei kelionės lapus, tarnybiniams automobiliams, nurodytiems šio įsakymo 1.4 – 1.8 papunkčiuose; 

3.3. Finansų tarnybą už tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą atsakingiems asmenims 

pateikti kelionės lapus, būtinus tinkamam degalų sunaudojimo, kelionės maršruto ir automobilio ridos 

duomenų fiksavimui. 

4. N u s t a t a u: 

4.1. tarnybiniam automobiliui VW JETTA, kurio valstybinis Nr. JJB 252, bazinę degalų 

normą 4,7 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo gamtinių 

sąlygų; 

4.2. tarnybiniam automobiliui VW PASSAT, kurio valstybinis Nr. JGP 067, bazinę degalų 

normą – 6 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo gamtinių 

sąlygų; 

4.3. tarnybiniam automobiliui VW PASSAT, kurio valstybinis Nr. KCM 986, bazinę degalų 

normą – 4,6 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo gamtinių 

sąlygų, ir 120 litrų degalų sunaudojimo normą mėnesiui; 



4.4. tarnybiniam automobiliui VW CADDY, kurio valstybinis Nr. JRF 711, bazinę degalų 

normą – 7 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo gamtinių 

sąlygų, ir 150 litrų degalų sunaudojimo normą mėnesiui; 

4.5. tarnybiniam automobiliui VW TRANSPORTER, kurio valstybinis Nr. JPS 735, bazinę 

degalų normą – 10,5 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo 

gamtinių sąlygų, ir 175 litrų degalų sunaudojimo normą mėnesiui; 

4.6. tarnybiniam automobiliui PEUGEOT RIFTER, kurio valstybinis Nr. LCI 766, bazinę 

degalų normą - 6,5 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo 

gamtinių sąlygų, ir 150 litrų degalų sunaudojimo normą mėnesiui; 

4.7. tarnybiniam automobiliui PEUGEOT BOXER, kurio valstybinis Nr. EGG 052, bazinę 

degalų normą – 12 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo 

gamtinių sąlygų, ir 250 litrų degalų sunaudojimo normą mėnesiui; 

4.8. tarnybiniam automobiliui TOYOTA RAV4, kurio valstybinis Nr. DED 400, bazinę 

degalų normą – 11 l/100 kilometrų ridos, kuri gali būti didinama 20 procentų priklausomai nuo 

gamtinių sąlygų, ir 150 litrų degalų sunaudojimo normą mėnesiui. 

5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios 2015 m. rugsėjo 11 d. UAB „VAATC“ direktoriaus 

įsakymą Nr. 5.1-178 „Dėl kuro normų ir limitų patvirtinimo“, 2015 m. rugsėjo 11 d. UAB „VAATC“ 

direktoriaus įsakymą Nr. 5.1-179 „Dėl asmenų, atsakingų ir galinčių naudotis tarnybinėmis transporto 

priemonėmis, patvirtinimo“, 2015 m. lapkričio 4 d. UAB „VAATC“ direktoriaus įsakymą Nr. 5.1-

223 „Dėl atsakingų asmenų už bendrovės lengvuosius automobilius“, 2016 m. liepos 7 d. UAB 

„VAATC“ direktoriaus įsakymą Nr. 5.1-79 „Dėl degalų sunaudojimo normos automobiliui VW 

Passat, kurio valstybinis Nr. JGP 067, nustatymo“, 2016 m. liepos 7 d. UAB „VAATC“ įsakymą Nr. 

5.1-81 „Dėl UAB „VAATC“ direktoriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 5.1-233 „Dėl atsakingų 

asmenų už bendrovės lengvuosius automobilius“ pakeitimo“, 2016 m. rugpjūčio 30 d. UAB 

„VAATC“ direktoriaus įsakymą Nr. 5.1-99 „Dėl UAB „VAATC“ direktoriaus 2015 m. lapkričio  

4 d. įsakymo Nr. 5.1-233 „Dėl atsakingų asmenų už bendrovės lengvuosius automobilius“ 

pakeitimo“. 
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