
 

 

                 PATVIRTINTA 

                                                                                          Telšių sporto ir rekreacijos centro 

           direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d.   

           įsakymu Nr. V-71 

 

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TELŠIŲ SPORTO IR 

REKREACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Telšių sporto ir rekreacijos centre (toliau – 

Centras) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, 

saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos 

tarnybos reikmėms tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šio Aprašo nuostatų pažeidimą.  

2. Šis Aprašas privalomas  Centro vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 

sutartis (toliau – darbuotojai).  

3.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Tarnybinis lengvasis automobilis – Centrui teisėtu pagrindu (nuosavybės, nuomos ar 

nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį Centro darbuotojas 

naudoja tarnybos reikmėms;  

4. Tarnybinius lengvuosius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių 

dienomis gali naudoti darbuotojai tik tarnybos reikmėms. 

5. Centras tarnybinius lengvuosius automobilius gali įsigyti tik Savivaldybės tarybai leidus, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

6. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti draudžiami transporto priemonių savininkų ir 

valdytojų privalomuoju  civilinės atsakomybės draudimu teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS  

AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS  

7. Centro tarnybinis lengvasis automobilis gali būti naudojamas tarnybinėms užduotims 

vykdyti. Už tarnybinio lengvojo automobilio techninę priežiūrą atsakingas darbuotojas, kuriam 

priskirtas automobilis. 

8. Prireikus (komandiruotės metu, priimant svečius, sporto renginių, Centro darbuotojų ar 

jų artimųjų laidotuvių atveju) tarnybinis lengvasis automobilis tarnybinėms užduotims vykdyti gali 

būti naudojami po darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis Centro direktoriaus nustatyta tvarka. 

9. Centras negali leisti darbuotojui neatlygintinai naudotis įstaigos tarnybiniu lengvuoju 

automobiliu ne darbo reikmėms. 

10. Centras gali nuolat arba prireikus (vykstantiems į komandiruotes darbuotojams, 

sportininkams aptarnauti ir panašiai) naudotis automobiliais pagal nuomos sutartis su įmonėmis, 

įstaigomis, organizacijomis (toliau – Įmonės), neviršydamos joms nustatyto išlaidų arba jiems 

nuomoti dydžio. 

11. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo 

priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytas degalų normas ir ridos limitus viršijęs darbuotojas. 

12. Centras, esant motyvuotam rašytiniam darbuotojo prašymui, Centro direktoriaus arba 

jo įgalioto asmens sprendimu gali Centro tarnybinį automobilį, kurio nereikia tarnybinėms 

funkcijoms įgyvendinti, ne konkurso būdu išnuomoti Centro darbuotojui ne tarnybos reikmėms.  

13. Bendra Centro tarnybinio lengvojo automobilio nuomos trukmė šioms reikmėms negali 

būti ilgesnė kaip 30 dienų per kalendorinius metus. Centro tarnybinį lengvąjį automobilį  

išsinuomojęs darbuotojas sudaro sutartį ir užpildo automobilio priėmimo ir perdavimo aktą (pagal  1 

priedą), sumoka nuompinigius, apmoka degalų įsigijimo ir kitas nuomos metu patirtas išlaidas. 

Nuompinigių už nuomojamą tarnybinį lengvąjį automobilį dydis apskaičiuojamas pagal  

„Nuompinigių už  valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarką, patvirtintą 

aplinkos ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306“.  
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14. Centro darbuotojai, atsakingi už tarnybinio lengvojo automobilio naudojimą, užtikrina 

jo saugumą, techninę būklę ir švarą. Apie kelionėje pastebėtus automobilio gedimus darbuotojas 

privalo nedelsdamas pranešti direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, kuriam paskirta automobilių 

naudojimo kontrolės funkcija. 

15. Centro direktorius gali leisti darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, naudoti 

netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, jei Centro tarnybiniai lengvieji automobiliai tuo metu 

yra naudojami tarnybos reikmėms ir (arba) jų negali suteikti darbuotojams darbinėms funkcijoms 

atlikti.  

 

III SKYRIUS  

AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS IR KONTROLĖ 

     

16. Centro tarnybinis automobilis saugojamas Centro direktoriaus įsakymu nustatytose 

vietose.  

17. Valstybinių švenčių ir nedarbo dienomis, taip pat atostogų, ligos ar komandiruočių 

laikotarpiu darbuotojui paskirtas tarnybinis lengvasis automobilis laikomas nuolatinėje saugojimo 

vietoje. 

18. Komandiruotės metu tarnybiniai lengvieji automobiliai nakčiai turi būti pastatomi 

saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir pan.). 

19. Automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį  pasą, kelionės lapą, draudimo   

liudijimą. Paliekant tarnybinį lengvąjį automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir jį užrakinti. 

20. Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas kontroliuoja tarnybinių automobilių 

naudojimą (eksploatavimą, saugojimą), spidometrų tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal 

nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą, kelionės lapus ir apie nustatytus 

pažeidimus informuoja Centro direktorių. 

 

 

IV SKYRIUS  

KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS 

 

21. Tarnybinio lengvojo automobilio „Renault Trafic“, valstybinis Nr. MHL 278 judėjimo 

kontrolė ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma įdiegus sistemos telemetrinę įrangą „FMB-140“ su 

borto kompiuterio nuskaitymo adapteriais, RF ID skaitytuvu ir GSM SIM kortele. 

22. Kelionės lape pateikiami duomenys: įstaigos pavadinimas, data, automobilio markė, 

automobilio valstybinis numeris, kuro rūšis, Centro direktoriaus patvirtinta kuro sunaudojimo norma,  

vairuotojo (-ų) vardas, pavardė, degalų likutis periodo pradžioje (litrais), per periodą piltas kuro 

kiekis litrais, per periodą sunaudotas kuro kiekis (litrais), kuro likutis periodo pabaigoje (litrais), per 

laikotarpį nuvažiuotų kilometrų skaičius, maršrutas. 

23. Tarnybinio lengvojo automobilio „Seat Alhambra“, valstybinis Nr. BFE 336 kelionės 

lape įrašomas kiekvieno važiavimo maršrutas, automobilio, laikomo nuolatinėje saugojimo vietoje, 

kilometrų skaitiklio parodymai išvykstant ir grįžtant, pirktų bei sunaudotų degalų kiekis. Kelionės 

lapus tvirtina Centro direktorius.  

24. Atsakingas darbuotojas už kelionės lapų tvarkymą ir kontrolę, kiekvieną mėnesį 

pateikia ataskaitą buhalterei. 

 

V SKYRIUS 

AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

25. Asmuo, atsakingas už transporto naudojimą, vykdo Centro tarnybinių automobilių 

techninės būklės kontrolę. 

26. Už tarnybinio automobilio kasdienę priežiūrą ir periodinę techninę apžiūrą atsakingas 

darbuotojas, kuriam priskirtas tarnybinis automobilis. 

27. Tarnybinių automobilių techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos 

gamintojos nurodytą periodiškumą. 
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28. Sprendimus dėl tarnybinių automobilių remonto, susidėvėjusių dalių keitimo ir 

netinkamų naudoti nurašymo priima Centro direktorius arba už transporto naudojimą atsakingas 

darbuotojas, paskirtas Centro direktoriaus įsakymu. 

29. Prieš laiką susidėvėjusios tarnybinių automobilių atsarginės dalys, įskaitant 

akumuliatorius ir padangas, gali būti nurašomos pateikiant Centro direktoriui defektų aktus 

ir  sudarytos  komisijos išvadą apie nurašymo priežastis.  

 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

31. Kontroliuoti, kaip laikomasi šio Aprašo nuostatų, pavedama Centro direktoriui.  

32. Tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti – nurodytas Centro 

pavadinimas ir (arba) patvirtintas Centro logotipas. 

33. Darbuotojai turi būti supažindinami su šiuo Aprašu. 

34. Vežant Centro mokinius (sportininkus) į varžybas tarnybiniu lengvuoju automobiliu, 

būtina turėti mokinių tėvų (globėjų) raštiškus sutikimus. 

35. Naudojant tarnybinį lengvąjį automobilį padaryta žala, atsiradusi dėl darbuotojo  kaltės, 

kurios neapmoka draudimo įmonė, išieškoma iš darbuotojo Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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Tarnybinių lengvųjų automobilių   

naudojimo  Telšių sporto ir rekreacijos 

centre tvarkos aprašo                                                                                                       

1 priedas 
 

 

AUTOMOBILIO PERDAVIMO–PRIĖMIMO 

AKTAS 
 

20____ m. _______________ d. Nr._________ 

Telšiai 

Šiuo aktu:  

1. Telšių sporto ir rekreacijos centras (toliau – Centras), atstovaujamas direktoriaus Vacio Butkaus,  

patvirtina, kad perduoda Centro darbuotojui  

_______________________________________________________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

Automobilį  „RENAULT TRAFIC“, valstybinis Nr. MHL 278, spidometro rodmenys_________.  

2. Nuo automobilio perdavimo momento priimantysis Centro darbuotojas prisiima atsitiktinės žalos 

automobiliui riziką ir padidėjusio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybę.  

3. Automobilis perduodamas su šia papildoma įranga: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, raktų 

komplektas, magnetola, kita.  

4. Automobilio perdavimo laikas: 20____ m. _____________ mėn. ____ d. ____ val. ____ min.  

 

Perdavė:  

___________________ __________________ __________________________  

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Priėmė: 

___________________ __________________ __________________________  

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


