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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 11 straipsnio 1

dalies 1 punktu ir 2 dalimi, Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d.

įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo

patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d. sprendimu

Nr. T1-94

KURO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SAVANORIAMS, VYKDANTIEMS SAVANORIŠKĄ

VEIKLĄ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KARANTINO

LAIKOTARPIU, TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau vadinamas – šis

Aprašas) reglamentuoja savanoriui dėl savanoriškos veiklos vykdymo patirtų transporto išlaidų

kompensavimo sąlygas ir tvarką Šilalės rajono savivaldybėje.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla,

kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Netarnybinis automobilis – savanorišką veiklą atliekančio asmens teisėtu pagrindu

valdomas automobilis, naudojamas savanoriškai veiklai vykdyti, už kurio naudojimą mokama

kompensacija degalų įsigijimo išlaidoms padengti.

3. Šis aprašas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, dėl koronaviruso paskelbto

karantino laikotarpiu.

II SKYRIUS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGOS IR

TVARKA

4. Savanoriškos veiklos organizatorius savanoriškos veiklos sutartyje nustatytomis

sąlygomis ir tvarka gali kompensuoti su savanoriška veikla susijusias šias išlaidas:

4.1. kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos;

4.2. išlaidas, susijusias su savanoriškos veiklos atlikimu.

5. Kuro išlaidos, susijusios su savanoriškos veiklos vykdymu, kompensuojamos tik tuo

atveju, kai asmuo:

5.1 yra pasirašęs Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos karantino Lietuvos

Respublikos teritorijoje laikotarpiu sutartį (forma tvirtinama Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu);

5.2 pateikęs nustatytos formos prašymą, dėl kuro išlaidų kompensavimo (1 priedas);

5.3 pateikęs visus prašymo formoje nurodytus dokumentus: automobilio registracijos

liudijimo, techninės apžiūros talono, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties,

vairuotojo pažymėjimo kopijas.

5.4 tvarkingai užpildęs kuro sunaudojimo ataskaitą (2 priedas);

5.5 kuro sunaudojimo ataskaita suderinta su paskirtu už savanoriškos veiklos

koordinavimą Šilalės rajono savivaldybėje atsakingu asmeniu.

5.6 pateikęs kuro įsigijimo kvitus.

6. Kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos, kai vykstama savanorio

transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos, atsižvelgiant į kelionės

metu nuvažiuotų kilometrų skaičių.
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7. Atitinkamos transporto priemonės degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų

nustatoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos automobilių kataloge „Autopolis.lt“ automobilių

gamintojų nustatytas normas.

8. Degalų įsigijimo kaina nustatoma pagal savanorio pateiktus išlaidas patvirtinančius

dokumentus.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Su savanoriška veikla susijusias išlaidas patvirtinančius dokumentus Lietuvos

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka saugo Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingas asmuo.

10. Savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus ginčai dėl transporto priemonių

kuro išlaidų, susijusių su savanoriškos veiklos kompensavimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________



Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams,

vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje karantino

laikotarpiu, tvarkos aprašo 

1 priedas

(Prašymo formos pavyzdys)

_____________________________________________________________________________
                                                        (savanorio vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės

administracijos Direktoriui

PRAŠYMAS

KOMPENSUOTI DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDAS

2020 m. _______________ d.

Šilalė

Aš, ___________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

gyvenantis (-i)_________________________________________________________________ ,

(adresas)

prašyčiau kompensuoti degalų išlaidas, kurias patirsiu vykdydamas (-a) savanorišką veiklą Lietuvos

Respublikos teritorijoje karantino laikotarpiu, su automobiliu

________________________________

 (markė, modelis, variklio darbinis tūris)

pagamintu _________ m., valstybinis numeris ________________________________________

(naudojami degalai __________________ ), registruotu VĮ „Regitra“______________________

(rūšis, markė)

_____________________________________________________________________________ ,

(registravimo data, transporto priemonės registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota)

Pinigus už sunaudotus degalus prašau pervesti į nurodytą sąskaitą__________________________

______________________________________________________________________________

                                        (banko pavadinimas, banko sąskaitos Nr.)

PRIDEDAMA:

1. Automobilio registracijos liudijimo kopija;

2. Techninės apžiūros talono kopija;

3. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopija;

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija;

5. Kita ___________________________________________________________.

(nurodyti)

                         ___________                                                   _________________

                                (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

_______________________________



Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, 

vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės 

rajono savivaldybės teritorijoje karantino 

laikotarpiu, tvarkos aprašo 

2 priedas

KELIONĖS AUTOMOBILIU ATASKAITA

____________________________________________________
(vardas, pavardė)

________________________________________________

(adresas, tel.)

2020 m. _________________________ d.

Automobilis _________________________________

Valstybinis Nr._______________________________

Degalų sunaudojimo norma (litrais 100 km) _____________________

Kelionės 

data

Skaitiklio 

parodymai 

kelionės 

pradžioje (km)

Tikslus maršrutas Važiavimo tikslas Skaitiklio 

parodymai 

kelionės pabaigoje

(km)

Nuvažiuota

(km)

Sunaudota 

degalų 

(litrais)

Kelionės ataskaitą pateikė 

_______________________________________________________________________

                                                                     (vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta

___________________________
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