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ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLOS VAIRUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1.1. Vairuotojas – kvalifikuotas darbuotojas 

1.2. Pareigybės lygis – C 

1.3. Pareigybės paskirtis (jei yra)__________. 

1.4. Vairuotojas pavaldus mokyklos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  VAIRUOTOJUI 

 

2. Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            2.1.  turėti D kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

2.2. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį 

nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos (Dl ar D) transporto priemones jis turi teisę vairuoti. 

2.3. žinoti, mokėti ir išmanyti:  

2.3.1. kelių eismo taisykles, autobuso sandarą ir eksploataciją, saugaus eismo, keleivių 

vežimo ir bagažo gabenimo nuostatas;  

2.3.2. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;  

2.3.3. transporto priemonių priklausomybę kategorijoms, jų paskirtį, naudojimą, leidžiamą 

maksimalų svorį;  

2.3.4. autobuso agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį bei jų išdėstymą, vartojamas 

eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, techninių gedimų požymius;  

2.3.5. valstybinių techninių apžiūrų periodiškumą; 

2.3.6. autoavarijų priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, 

kelių tipais ir jų danga, paros laiku;  

2.3.7. suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems. 

2.4. nebūti priklausomas nuo žalingų įpročių (alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių 

medžiagų). 

 

III SKYRIUS 

VAIRUOTOJO FUNKCIJOS 

 

3. Vairuotojas turi vykdyti šias funkcijas: 

3.1. laikytis darbo tvarkos taisyklių;  

3.2. vykdyti įstaigos vadovo nurodymus;  

3.3. išvykstant į kelionę, turėti reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto 

priemones registracijos liudijimą, valstybės techninės apžiūros taloną, įstatymų nustatytą draudimo 

2 dokumentą, kelionės lapą, maršruto tvarkaraštį ir kt.) ir prireikus pateikti juos kelių eismą 

kontroliuojantiems pareigūnams;  

3.4. vykti į kelionę tik techniškai tvarkingu autobusu, turint priešgaisrinės saugos priemones 

ir vaistinėlę;  

3.5. griežtai vykdyti kelių eismo taisyklių reikalavimus;  

3.6. laiku ir saugiai vežti vaikus/mokinius į paskirties vietą. Stebėti, kad vaikai/mokiniai 

saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose;  



3.7. jaunesnius kaip 10 metų mokinius, išlipus, palydėti į kitą kelio pusę, vilkint 

ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais;  

3.8. sugedus autobusui, nepalikti vaikų/mokinių be priežiūros ir informuoti apie tai 

mokyklos direktorių;  

3.9. įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, nedelsiant kviesti policiją, ir greitąją medicinos 

pagalbą, jei įmanoma, suteikti pagalbą nukentėjusiems;  

3.10. vežti vaikus/mokinius su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis; šias 

žibintų šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją įjungti ir sustojus, kai mokiniai įlaipinami 

(išlaipinami) tamsoje arba esant blogam matomumui;  

10.11. nuolat prižiūrėti autobuso techninę būklę ir jo komplektiškumą, pritvirtinti 

skiriamuosius ženklus pagal nustatytus reikalavimus;  

10.12. periodiškai atlikti autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį paruošti 

ir pristatyti techninei apžiūrai;  

10.13. suprantamai ir laiku (kasdien) pildyti kelionės dokumentus, ir pateikti juos mokyklos 

direktoriui ir mokyklos buhalterei;  

10.14. tausoti patikėtą turtą, efektyviai naudoti eksploatacijai skirtas lėšas;  

10.15. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos administracijos, neviršijant 

nustatyto darbo laiko. 
 

IV SKYRIUS 

METODINNKĖS ATSAKOMYBĖ 

 

4. Vairuotojo pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

4.1. už administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą; 

4.2. už profesinės etikos, saugaus eismo, elgesio kultūros, pervežant vaikus/mokinius į 

paskirties vietą, pažeidimus;  

4.3. už vairuotojo darbo ir poilsio režimo pažeidimus;  

4.4. už avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;  

4.5. už kelių eismo saugumo reikalavimų nesilaikymą, saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus;  

4.6. už darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų nevykdymą;  

4.7. už autobuso vairavimą esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų ar kitų 

psichotropinių medžiagų;  

4.8. už žalą, padarytą autobusui, vaikams/mokiniams, dėl jo kaltės ar neatsargumo.  

4.9. už pareigybės aprašyme išvardintų pareigų tinkamą vykdymą ir pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 

4.10. už teikiamų duomenų teisingumą.  

5. Už šio pareigybės aprašymo, reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko 

arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

______________________________________ 


