
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. gruodžio       d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu
Nr.  526  ,,Dėl  tarnybinių  komandiruočių  išlaidų  apmokėjimo  biudžetinėse  įstaigose  taisyklių
patvirtinimo“,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4/07-31 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministerijos  darbo reglamento  patvirtinimo“ 7 p. ir  siekdamas nustatyti
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų
departamentas)  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  bei  Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorių vykimo į tarnybines
komandiruotes tvarką:

1. T v i r t i n u:
1.1.  pridedamą Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašą;
1.2. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės „Mūsų amatai“ įmonės

ataskaitos  apie  įstaigos  atstovo(-ų)  dalyvavimą  tarnybinėse  užsienio  komandiruotėse  ir  (arba)
mokymuose formą. 

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Kalėjimų departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo

sutartis, bei Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės „Mūsų amatai“ įmonės direktorių
siuntimas  į  tarnybinę  komandiruotę  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  ar  užsienio  valstybėje
įforminamas Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu;

2.2.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  valstybės  įmonės  „Mūsų  amatai“
darbuotojų,  išskyrus  direktorius,  siuntimas  į  tarnybinę  komandiruotę  užsienio  valstybėje
įforminamas įstaigos, kurioje dirba komandiruojamas darbuotojas, direktoriaus įsakymu;

2.3. Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbuotojai,
atsakingi už personalo valdymą, iki  kiekvienų einamųjų metų gruodžio 31 d. pateikia  Kalėjimų
departamento darbuotojui, atsakingam už tarptautinį bendradarbiavimą, informaciją apie per metus
įvykusias  užsienio  komandiruotes  ir  (arba)  mokymus,  kuriuose  dalyvavo  jų  įstaigų  atstovai,
įstaigoje pritaikytą gerąją patirtį, įgytą užsienio komandiruotės ir (arba) mokymų metu.

3.  P a v e d u:  
3.1.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  valstybės  įmonės  „Mūsų  amatai“

vadovams patvirtinti jų vadovaujamos įstaigos komandiruočių tvarką;
3.2.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  valstybės  įmonės  „Mūsų  amatai“

direktoriams užtikrinti, kad šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodyta ataskaita būtų teikiama Kalėjimų
departamentui  pagal  patvirtintą  formą ir  tokiais  terminais  bei  periodiškumu,  kurie  nurodyti  šio
įsakymo 2.3 papunktyje.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. liepos
17  d.  įsakymą  Nr. V-271  „Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
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ministerijos  darbuotojų  bei  šiam  departamentui  pavaldžių  įstaigų  ir  valstybės  įmonių  vadovų
tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“.
           5. Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyrių:
           5.1.   šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento intraneto ir interneto svetainėse; 
           5.2.  supažindinti  su šiuo įsakymu Kalėjimų departamento  darbuotojus  bei  Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės „Mūsų amatai“ vadovus.

Direktorius Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus  2020 m. gruodžio        d.
įsakymu Nr. V-

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kalėjimų departamento prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Departamentas)  valstybės  tarnautojų  ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės „Mūsų
amatai“  įmonės  direktorių  (toliau  –  darbuotojai)  vykimo  į  tarnybines  komandiruotes  Lietuvos
Respublikos  teritorijoje  ar  užsienio  valstybėje  (toliau  –  komandiruotės),  organizavimo  ir
įforminimo, komandiruočių ataskaitų, komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką.

2.  Aprašas  taikomas  darbuotojams  tiek,  kiek  jų  vykimo  į  komandiruotę  tvarkos
nereglamentuoja aukštesnę galią turintys teisės aktai.

3. Tarnybine komandiruote laikomas Aprašo nustatyta tvarka įformintas darbuotojo
išvykimas  tam  tikram  laikui  Departamento  direktoriaus  (jo  įgalioto  darbuotojo)  siuntimu  iš
nuolatinės darbo vietos į nustatytą vietą atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinio pavedimo, kelti
kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienyje.

II SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ ORGANIZAVIMAS IR ĮFORMINIMAS

4.  Prašymas  dėl  vykimo  į  komandiruotę  (toliau  –  prašymas,  1  priedas)  turi  būti
pasirašytas,  suderintas,  užregistruotas  ir  pateiktas  Departamento  direktoriui  dokumentų valdymo
informacinės sistemos DocLogix priemonėmis:

4.1. dėl komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje – ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki išvykimo į komandiruotę dienos;

4.2. dėl komandiruotės užsienio valstybėje – ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki
išvykimo į komandiruotę dienos (išskyrus atvejus, kai kvietimas gaunamas likus mažiau kaip 10
darbo dienų iki komandiruotės);

4.3.  dėl  komandiruotės  ne  ilgiau  negu  vienai  darbo  dienai  Lietuvos  Respublikos
teritorijoje, kai numatomos komandiruotės išlaidos, – iki komandiruotės pradžios.

5. Prašymai vizuojami:
5.1.  tiesioginio  vadovo  ir  (arba)  direktoriaus  pavaduotojo  pagal  jam  priskirtas

administravimo sritis;
5.2.  padalinio, atsakingo už finansų valdymą, vadovo, jei prašymo turinys susijęs su

finansinių išteklių planavimu ar naudojimu;
5.3.  darbuotojo,  atsakingo  už  tarptautinį  bendradarbiavimą,  jei  organizuojama

komandiruotė užsienio valstybėje;
5.4. padalinio,  atsakingo už projektų valdymą, jei  komandiruotės  metu numatomos

išlaidos, apmokamos Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka;
5.5.  padalinio,  atsakingo  už  turto  valdymą,  vadovo,  jei  į  komandiruotę  vykstama

tarnybine arba komandiruojamo darbuotojo transporto priemone.
6. Departamento darbuotojas,  atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą,  ne vėliau

kaip per 1 darbo dieną nuo siuntimo (leidimo vykti) į komandiruotę patvirtinimo, užpildytą prašymą



dėl vykimo į komandiruotę pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai, elektroniniu
paštu ar dokumentų valdymo informacinių sistemų (toliau – IS) priemonėmis,  įsakymo projekto
parengimui,  duomenų suvedimui atitinkamai  į  Valstybės  tarnybos valdymo informacinę  sistemą
(toliau – VATIS) ar Valstybės tarnautojų registrą (toliau –VATARAS).

7.  Siuntimas  į  komandiruotę,  išskyrus  vienai  darbo  dienai  Lietuvos  Respublikos
teritorijoje, kai nenumatomos komandiruotės išlaidos, įforminamas Departamento direktoriaus (jo
įgalioto asmens) įsakymu, kuriame nurodoma: 

7.1. komandiruojamo asmens vardas, pavardė, pareigos;
7.2. komandiruotės tikslas ir trukmė; 
7.3. komandiruotės vieta; 
7.4. automobilio, kuriuo vykstama, modelis, valstybinis numeris, jei į komandiruotę

leidžiama vykti tarnybiniu automobiliu arba komandiruojamo darbuotojo automobiliu;
7.5.  darbuotojo,  atsakingo  už  tarnybinio  automobilio  naudojimą,  vardas,  pavardė,

pareigos, jei į komandiruotę leidžiama vykti tarnybiniu automobiliu;
7.6. komandiruotės išlaidų apmokėjimo tvarka;
7.7. avanso dydis, jeigu jis bus išmokamas siunčiamam į komandiruotę darbuotojui;
8.  Padalinys,  atsakingas  už  dokumentų  valdymą,  įsakymą  nukreipia  susipažinti

anksčiau išvardintiems prašymą vizavusiems darbuotojams. 
9.  Įsakyme  dėl  komandiruotės  nurodytas  avanso  dydis  neturi  viršyti  numatomų

komandiruotės išlaidų.
10.  Darbuotojas,  vykstantis  į  komandiruotę,  parengia  ir  dokumentų  valdymo

informacinės  sistemos  DocLogix  priemonėmis  pateikia  Departamento  Centralizuoto  viešųjų
pirkimų skyriaus vadovui dokumentus dėl kelionei reikalingų paslaugų viešojo pirkimo vykdymo.

III SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ ATASKAITOS

11. Darbuotojai (jei į komandiruotę vyko delegacija – delegacijos vadovas), grįžę iš
komandiruotės  užsienio  valstybėje,  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  dokumentų  valdymo
informacinės sistemos DocLogix priemonėmis pateikia komandiruotės ataskaitą (toliau – ataskaita,
2  priedas)  Departamento  direktoriui.  Prie  ataskaitos  pridedama  renginių  metu  gauta  metodinė
medžiaga (jei tokia yra).

12. Departamento direktorius, vadovaudamasis ataskaitoje nurodytomis išvadomis ir
pasiūlymais  dėl  komandiruočių  metu  įgytų  teisinių  ar  profesinių  žinių  taikymo praktikoje,  gali
paprašyti darbuotojų papildyti ataskaitą ir parengti pavedimus.

13. Departamento darbuotojas atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą ne vėliau
kaip  per  5  darbo  dienas  nuo  ataskaitos  patvirtinimo  pateikia  Centralizuoto  personalo
administravimo  įstaigai  komandiruotės  ataskaitos  kopiją  ir  (ar)  kvalifikacijos  tobulinimo
pažymėjimą, elektroniniu paštu ar dokumentų valdymo IS priemonėmis, šių duomenų suvedimui
atitinkamai į VATIS ar VATARAS.

14. Ataskaitos saugomos Departamento dokumentų valdymo informacinės sistemos
DocLogix Departamento elektroninėje dokumentų byloje „Užsienio komandiruočių ataskaitos“.

IV SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

15.  Išlaidos,  susijusios  su  komandiruote,  apmokamos  Komandiruočių  išlaidų
apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
balandžio  29 d.  nutarimu Nr.  526 „Dėl  dienpinigių  ir  kitų  komandiruočių  išlaidų apmokėjimo“
(aktualia  redakcija)  nustatyta  tvarka,  vadovaujantis  Departamento  direktoriaus  (jo  įgalioto
darbuotojo) įsakymu dėl siuntimo į komandiruotę.



16. Išlaidos,  susijusios  su komandiruote,  apmokamos  iš  Europos Sąjungos ir/  arba
kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų pagal
Europos Sąjungos ir/ arba kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir
institucijų  skiriamų  lėšų  naudojimą  reglamentuojančiuose  teisės  aktuose  nustatytą  tvarką,  kai
Europos  Sąjungos  ir/  arba  kita  tarptautinė  organizacija  komandiruojamam  darbuotojui  atlygina
komandiruotės išlaidas.

17. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, per 3 (tris) darbo dienas padalinio, atsakingo
už finansų valdymą, vadovui pateikia Departamento direktoriaus patvirtintą avansinę ataskaitą (3
priedas) su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, nurodant detaliuosius požymius. 

18.  Komandiruočių  transporto  išlaidos  komandiruotės  tikslais  naudojant
komandiruojamojo  darbuotojo  automobilį  apmokamos  pagal  netarnybinei  transporto  priemonei
nustatytą degalų sunaudojimo normą. Pažymą dėl išlaidų degalams apskaičiavimo, kuri pridedama
prie avansinės ataskaitos (4 priedas), rengia darbuotojai,  vykę į komandiruotę, vizuoja padalinio,
atsakingo  už  turto  valdymą,  vadovas,  patvirtindamas  degalų  sunaudojimo  normos  pritaikymo
teisingumą ir atstumo parinkimo racionalumą.

19.  Jeigu  darbuotojui  išmokėtas  avansas  buvo  didesnis  nei  patirtos  išlaidos,
nepanaudotas avanso likutis grąžinamas į Departamento  arba įstaigos banko sąskaitą.

20. Visos komandiruočių išlaidos, išskyrus dienpinigius, atlyginamos tik tais atvejais,
kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.  Už  klaidingą  duomenų,  patvirtinančių  komandiruotės  Lietuvos  Respublikos
teritorijoje  ar  užsienio  valstybėje  metu  patirtas  išlaidas,  arba  kitos  su  komandiruote  susijusios
informacijos pateikimą darbuotojai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

22. Departamento darbuotojas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą, kartą per
metus (iki einamųjų metų sausio 30 d.) apibendrintą pažymą apie užsienio komandiruotes pateikia
Departamento direktoriui.

_____________________



Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo 
1 priedas  

(Prašymo formos pavyzdys)

______________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________  
_______________________________  
(asmens kuriam skiriamas prašymas, 
pareigos, vardas ir pavardė)

PRAŠYMAS 

DĖL VYKIMO Į KOMANDIRUOTĘ

Nr.

Padalinys (-iai) Nurodomas komandiruojamų asmenų padalinio (-ių) pavadinimas (-
ai)

Komandiruojamas (-i) 
asmuo (-ys) 

Nurodomas komandiruojamo (-ų) asmens (-ų) pareigos, vardas (-
ai), pavardė (-ės) 

Komandiruojamo (ų) asmens 
(-ų) funkcijas laikinai 
atliksiantis asmuo (-ys)
Komandiruotės trukmė Nurodoma tiksli komandiruotės trukmė nuo – iki, taip pat 

nurodomas darbo laikas komandiruotėje, jei skiriasi nuo įprasto 
darbo laiko

Komandiruotės vieta (-os) Nurodomas valstybės ir miesto pavadinimas lietuvių kalba, įstaiga 
(-os) į kurią (-ias) asmuo siunčiamas.

Komandiruotės tikslas 
(nurodoma paliekant tik vieną iš 
reikalingų įrašų)

Darbo funkcijų atlikimas: 
 Atstovauti įstaigai ir (ar) valstybei užsienio institucijose (kai 

komandiruojamas asmuo įtrauktas į Europos Tarybos, Europos 
Komisijos ir kitų Europos Sąjungos  ir tarptautinių institucijų 
komitetų, darbo grupių sudėtį, dalyvauja posėdžiuose, 
susitikimuose, kur pristato oficialią Lietuvos Respublikos 
poziciją) 

 Įvykdyti su darbo funkcijų atlikimu susijusius  pavedimus 
(pvz. dalyvauti valstybės ar savivaldybės institucijos įstaigos, 
įmonės renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, atstovauti teisme, 
atlikti patikrinimą ir pan.)

Kvalifikacijos tobulinimas (kai komandiruojamas asmuo 
dalyvauja mokymo renginyje (pvz. kursuose), kuriame dalyviams 
išduodamas dalyvio pažymėjimas, sertifikatas ar kitas dokumentas, 
kuriuo patvirtinamas dalyvavimas tokiame renginyje ir (ar) dalyviai
gauna mokomąją medžiagą, kuri naudos savo žinių ir kompetencijų 
tobulinimui)
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Darbo funkcijų atlikimas ir kvalifikacijos tobulinimas
(komandiruotė, susidedanti iš kelių dalių: vienos iš jų metu 
atliekamos darbo funkcijos, kitos – tobulinama kvalifikacija).
Kita (šventės, renginiai ) 

Renginio apibūdinimas Pavadinimas
Forma (pvz. konferencija, susitikimas, forumas, seminaras, posėdis
ir pan.)
Organizatorius (-iai)

Renginio vieta, data, trukmė Valstybė
Miestas (kita vietovė)
Renginio pradžia  ir  pabaiga
Renginio trukmė dienomis (valandomis) 

Komandiruotės rezultatas 
(tikėtinas)

Transportas (Norėdami pažymėti, paspauskite norimą langelį)   

☐ Tarnybinis transportas ☐ Viešasis transportas ☐ Nuosava transporto priemonė
Markė
Modelis
Valstybinis Nr.
Degalų tipas 
Vykimo vieta nuo-iki
Vairuotojo vardas, pavardė

☐ Autobusas
☐ Lėktuvas
☐ Traukinys

Markė
Modelis
Valstybinis Nr.
Degalų tipas
Degalų sunaudojimo norma
Vykimo vieta nuo-iki

Preliminarus kelionės laikas (į 
komandiruotės darbo vietą ir 
atgal) (Pildoma tik tuo atveju, jei 
kelionė vyks po darbo dienos 
valandų, poilsio ar švenčių dieną)

Į komandiruotės darbo vietą: 00.00–00.00 (pvz., 04.00–08.00)
Iš komandiruotės darbo vietos: 00.00–00.00 (pvz., 19.30–23.40)

Kompensavimas 
(Norėdami pažymėti, paspauskite 
norimą langelį)   

Už kelionės laiką ne darbo valandomis:

☐    suteikiant tokios pačios trukmės poilsį  pirmą darbo dieną po 
kelionės (DK 107 str. 4 d.)

☐   tokios pačios trukmės poilsio laiką pridėti prie kasmetinių 
atostogų (DK 107 str. 4 d.)

Už komandiruotėje dirbtą darbą poilsio arba švenčių dieną, 
viršvalandinį darbą:

☐   dirbtą darbo laiką DK 144 str. 5 d. nustatyta tvarka pridėti 
prie kasmetinių atostogų laiko

☐   apmokėti už dirbtą laiką atitinkamai DK 144 str. nustatyta 
tvarka ir pagrindais

Mokėtino avanso piniginė 
išraiška 

Nurodoma mokėtino avanso suma (ši suma turi apimti mokėtinus
dienpinigius  ar  jų  dalį).  Jeigu kolektyvinėje  ar  darbo sutartyje  ir
(arba) valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vidaus teisės
aktuose nenustatyta kitaip, avanso dydis turi būti ne mažesnis kaip
50 procentų dydžio už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių. 

Nurodytų  išlaidų  apmokėjimo
ypatumai  (Pildoma  tuo  atveju,  jei
tam tikras su komandiruote susijusias
išlaidas  apmoka  kviečiančioji
organizacija)

Nurodomos išlaidos, kurias apmoka ar kompensuoja kviečiančioji
organizacija  ir  apmokėjimo  būdas  (ar  kviečiančioji  organizacija
kompensuos patirtas sąnaudas, ar bus skirtas finansavimas).
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Apmokamos komandiruotės išlaidos (paliekamos tik tos išlaidos, kurios yra apmokamos)
Dienpinigiai

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos

Transporto išlaidos:
 kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus

lengvuosius automobilius taksi (kai komandiruotė užsienyje)
 užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis (kai komandiruotė užsienyje)
 nuvykimo visų  rūšių  transporto  priemonėmis  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  į  oro  ar  jūrų

uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų (kai komandiruotė užsienyje)
 kelionės  į  komandiruotės  vietą  (vietas)  ir  grįžimo  iš  jos  į  nuolatinę  darbo  vietą  visų  rūšių

transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius ir taksi (kai komandiruotė Lietuvoje)
 komandiruotės  vietovėje  (vietovėse)  visų  rūšių  transporto  priemonėmis  (kai  komandiruotė

Lietuvoje)

Kelionės draudimo išlaidos
 sveikatos draudimas,
 draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
 kelionės bagažo draudimas,
 civilinės atsakomybės draudimas.

Ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos

Registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos

Jei vykstama automobiliu:
 mokėjimo už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir

valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos
 komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos
 automobilių saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės teritorijoje išlaidos
 vietinės rinkliavos išlaidos

Kitos su komandiruote susijusios būtinosios išlaidos 
 miesto (pagalvės) mokestis
 dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, 
 registracijos į reisą mokestis, 
 registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo išlaidos, 
 valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, 
 būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos, 
 naudojimosi labai svarbių asmenų salėmis oro uostuose išlaidos ir kita

Pridedami dokumentai      ☐ kvietimas
     ☐ pasiūlymas
     ☐ pranešimas
     ☐ darbotvarkė
     ☐  renginio programa
     ☐ susirašinėjimo su renginio organizatoriumi dokumentai 
(įskaitant susirašinėjimą elektroniniu paštu)
     ☐  kiti dokumentai

_______________________ ____________ __________________________
         (pasirašančiojo pareigos)        (parašas)               (vardas ir pavardė)



4

INFORMACIJA APIE IŠLAIDAS (pildo įstaigos atsakingas asmuo)

Mokėtini dienpinigiai Nurodoma dienpinigių norma ir valiuta

Dienpinigiams Avansui
Programos kodas
Priemonės kodas
Valstybės funkcijos kodas
Finansavimo šaltinio kodas
Ekonominės klasifikacijos 
kodas
Projekto kodas (jei reikia)

Padalinio kodas (jei reikia)

_______________________ _____________ __________________________
         (pasirašančiojo pareigos)        (parašas)               (vardas ir pavardė)

_________________________



Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos tarnybinių komandiruočių
tvarkos aprašo 
2 priedas  

(Tarnybinės komandiruotės užsienio valstybėje ataskaitos forma)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

_____________________________________________________________________________
(administracinio padalinio pavadinimas)

_________________________________
(vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS __________________________________ATASKAITA
(miesto, valstybės pavadinimas)

_____________ Nr. _____
(data)

Vilnius

1. Komandiruotę 
reglamentuojantis 
dokumentas
(įsakymo data, numeris, teksto 
antraštė)

2.  Komandiruotės  laikas
(trukmė)
(Nuvykimo į  komandiruotę ir  grįžimo
iš komandiruotės datos)

3. Komandiruotės tikslas

4. Delegacijos sudėtis (jeigu 
yra)

5. Komandiruotės metu įvykę 
susitikimai

6. Nagrinėti klausimai (atlikti 
darbai) ir šalių pozicijos

7. Aktuali informacija

8. Pasiūlymai dėl 
komandiruotėje įgytų žinių, 
gerosios patirties ar 
informacijos panaudojimo

9. Komandiruotėje gauta 
informacinė medžiaga ir 
leidiniai (išvardijama ir 
pridedama prie ataskaitos)

PRIDEDAMA.    lapai (-ų).

__________________________         _______________         _____________________________
           (Pareigų pavadinimas)        (Parašas)     (Vardas ir pavardė)



Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos tarnybinių komandiruočių 
tvarkos aprašo
3 priedas

(Avansinės ataskaitos forma)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

TVIRTINU
______________________
(vadovo ar jo įgalioto darbuotojo pareigų 
pavadinimas)
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas ir pavardė)

AVANSINĖ ATASKAITA

__________________ Nr.___
         (data)

Vilnius

Komandiruotės vieta  

Komandiruotės trukmė

Įsakymo data , Nr.

Avanso likutis  

Gauta 20       m. ................................... d.   

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

Iš viso:                      

Išlaidos ………………………………………………                      

Likutis ………………………………………………                      

Pereikvota ………………………………………………                     

Išlaidos
Suma,

Eur
Pastabos, dokumento Nr.,

data
Važiavimas    
nuo    
iki    
ir atgal    
    
Dienpinigiai nuo    

 iki    
Nakvynpinigiai   už  paras po    

Kitos išlaidos    
   

   Iš viso:   

PRIDEDAMA. (komandiruotės išlaidas įrodantys dokumentai),              lapai (-ų).
_________________________________________        ____________    __________________________
(ataskaitą sudariusio asmens pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                         (vardas ir pavardė)

Patikrino Patikrino ir pateikia tvirtinti
_____________________________________     ______________________________________    
(Finansų skyriaus atsakingas darbuotojas) (Finansų skyriaus vedėjas)       

_________ _________
(parašas)                        (parašas)                        

 

___________________ __________________________



(vardas ir pavardė) (vardas ir pavardė)



Kal jim  departamento prie Lietuvos ė ų
Respublikos teisingumo ministerijos 
tarnybini  komandiruo i  tvarkos aprašoų č ų
4 priedas

(Pažymos dėl išlaidų degalams apskaičiavimo forma)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

PAŽYMA
DĖL  IŠLAIDŲ DEGALAMS APSKAIČIAVIMO

________________________ Nr. ______
(data)

Vilnius

Maršrutas:___________________________________________. Iš viso nuvažiuota ________ km.
(nurodomas išvykimo vietos ir nuvykimo vietos adresas)

1 lentelė. Degalų sunaudojimas                                                       2 lentelė. Degalų kaina                                                                    3 lentelė. Išlaidų degalams apskaičiavimas

Eil.
Nr.

Informacija apie degalų
sunaudojimą

duomens pavadinimas reikšmė
1 2 3
1 Nuvažiuotas atstumas, km
2 Degalų sunaudojimo 

norma, l/100 km
3 Sunaudota degalų, l

Eil.
Nr.

Informacija apie degalų kainą
duomens pavadinimas reikšmė

1 2 3
1 Nupirktas kiekis, l

2 Sumokėta suma, Eur
3 Vieno litro kaina, Eur

Eil.
Nr.

Informacija apie išlaidas 
duomens pavadinimas reikšmė

1 2 3
1 Sunaudota degalų, l
2 Vieno litro kaina, Eur
3 Išlaidos  degalams iš viso, 

Eur



______________________ _____________________ ________________________
(pareigų pavadinimas)      (parašas) (vardas ir pavardė)
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PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus  2020 m. gruodžio     d.  
įsakymu Nr. V-

_____________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

ATASKAITA
APIE ĮSTAIGOS ATSTOVŲ DALYVAVIMĄ TARNYBINĖSE UŽSIENIO KOMANDIRUOTĖSE

IR (ARBA) MOKYMUOSE 

Eil.
Nr.

Užsienio
komandiruotės ir
(arba) mokymų
pavadinimas,
darbo kalba

Dalyvio (-ių)
vardas,

pavardė,
pareigų

pavadinimas 

Užsienio
komandiruotės

ir (arba)
mokymų data ir

vieta 
(metai-mėnuo-

diena,
miestas, šalis)

Užsienio komandiruotės ir
(arba) mokymų pagrindinės
temos, apsvarstyti klausimai

(daugiausia 5 sakiniai)

Įgytų žinių ir gerosios praktikos
pritaikymo įstaigos darbe

pavyzdžiai 
(Nurodomi realiai įgyvendinti

pavyzdžiai, jei tokie yra,
komandiruotės ataskaitoje pateiktų

pasiūlymų kartoti nereikia)

Komandiruotės
išlaidų

finansavimas
(užsienio

komandiruotės
bendra išlaidų
suma, šaltinis)

___________________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
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teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312
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Parašo formatas Xades-T
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