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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO AUTOMOBILIO „SEAT ALHAMBRA“ 

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) automobilio „SEAT ALHAMBRA“ 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) privalomas visiems, kuriems patikėtas automobilio 

vairavimas. 

2. Ūkio dalies vedėjas užtikrina, kad automobilis būtų tinkamai saugomas ir kad nebūtų 

savavališkai naudojamas. 

3. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo Centro automobilis, nedelsiant pranešama ūkio 

dalies vedėjui, o šis praneša Centro direktoriui. 

 

 II. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS 

4. Automobilis nuolatiniam tarnybiniam naudojimui skiriamas Centro direktoriaus įsakymu. 

Kai Centre nėra vairuotojo, tada Centro direktoriaus įsakymu paskiriamas darbuotojas, atsakingas 

už automobilio naudojimą. Tarnybinio automobilio perdavimas kitam Centro darbuotojui 

įforminamas prašymu-sutartimi. Vairuoti Centro tarnybinį automobilį gali tik Centro darbuotojai, 

turintys Centro išduotą įsakymą dėl išvykos į viešąjį sporto renginį. 

5. Asmuo, kuris vairuoja automobilį, už padarytą žalą atlygina įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Leidimą pasinaudoti automobiliu ne darbo reikalais, esant svarbioms priežastims, gali 

Centro darbuotojai, Centro direktoriaus įsakymu. 

7. Automobilį vairuojantis darbuotojas, kuriam patikėtas automobilis, atsako už švarą ir 

saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėjus gedimus, darbuotojas šalina pats arba kreipiasi į 

specializuotas remonto dirbtuves ir apie tai nedelsdamas praneša ūkio dalies vedėjai. 

8. Ūkio dalies vedėjas atsako už automobilio techninę būklę. 

 

III. AUTOMOBILIO SAUGOJIMAS 

9.  Automobilis „SEAT ALHAMBRA“ saugomas Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos teritorijoje, adresu Žemaitės g. 22 A/Birutės g. 11, Telšiai. 

10. Automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį pasą, draudimo liudijimą. Paliekant 

automobilį, įjungiama apsaugos sistema, automobilis užrakinamas. 

      11. Automobilio saugojimą po darbo ir poilsio dienomis įstaigoje kontroliuoja ūkio dalies 

vedėjas. 

 

IV. AUTOMOBILIO NAUDOJIMO KONTROLĖ 

      12.  Ūkio dalies vedėjas kontroliuoja automobilio panaudojimą, spidometro tvarkingumą, 

degalų sunaudojimą pagal nustatytą normą, automobilio ridą pagal nustatytą limitą, o apie 

pažeidimus nedelsdamas informuoja Centro direktorių. 

      13.   Automobilio saugojimą po darbo ir poilsio dienomis įstaigoje kontroliuoja ūkio dalies 

vedėjas. 

      14. Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotame biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos skyriuje fiksuojamos ūkinės operacijos, susijusios su automobilio 

panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, važiavimo dažnį ir  
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kitas Centro darbo sąlygas, kelionė įforminama Centro direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma: 

kelionės tikslas, maršrutas, pradinis ir galutinis punktas, kelionės data, atsakingas asmuo, 

vairuojantis transporto priemonę, sudarant prašymą-sutartį kiekvienam maršrutui. 

 

                                                    V. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS 

       15. Ūkio dalies vedėjas kelionės lape įrašo kiekvieno važiavimo maršrutą, automobilio, 

laikomo nuolatinėje saugojimo vietoje, kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant ir grįžtant, 

pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Kelionės lapus tvirtina Centro direktorius. 

       16. Iki sekančio mėnesio 10 dienos ūkio dalies vedėjas už praėjusį mėnesį pateikia Telšių 

rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos 

skyriui panaudotus kelionės lapus ir sąskaitas-faktūras už pirktus degalus. 

       17. Sunaudotų tepalų, plovimo medžiagų, nustatytą laiką nusidėvėjusių padangų remonto 

išlaidos priskiriamos prie transporto išlaikymo išlaidų. 

 

VI. AUTOMOBILIO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS 

18. Už automobilio techninę būklę ir šios būklės kontrolę yra atsakingas ūkio dalies vedėjas. 

19. Automobilio techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos-gamintojos 

nurodytą periodiškumą. 

20. Automobilio remonto klausimus sprendžia ūkio dalies vedėjas, su Centro direktoriumi 

suderinęs lėšų klausimą. 

21. Prieš laiką susidėvėjusios padangos arba sugedę akumuliatoriai gali būti nurašomi 

pateikiant defektinius aktus ir esant ūkio dalies vedėjo išvadai dėl nurašymo priežasčių. 

      22. Remontuojant automobilį remonto įmonėse prie sąskaitos-faktūros išrašoma detali 

sąskaita, kurioje nurodoma, kokios detalės sudedamos į transporto priemonę. 

      23. Automobilio padangų, išduotų pakeisti nusidėvėjusias, apskaita tvarkoma pagal 

atitinkamus reikalavimus. 
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