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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 
VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ 

1. Vairuotojas yra kvalifikuotas darbuotojas.
2. Pareigybės lygis – C.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. asmuo, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis vairuotojo pažymėjimą; 
3.2.  savo  darbe  vadovaujasi  vaikų  globos  namų  nuostatais,  vidaus  darbo  tvarkos

taisyklėmis,  saugos  darbe  instrukcijomis,  priešgaisrinės  saugos  taisyklėmis,  sanitariniais  -
higieniniais reikalavimais ir šiuo pareigybės aprašymu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vairuoja automobilį (automobilį su priekaba);
4.2. vairuoja autobusą;
4.3. vykdo kelių eismo ir saugos vežant žmones, bei bagažą reikalavimus;
4.4. žino pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir priemones;
4.5. prižiūri ir remontuoja automobilius (nustato automobilio gedimus ir organizuoja jų

pašalinimą,  nesant  galimybės  pačiam  suremontuoti,  gabena  automobilį  į  autoremonto  įmonę),
užtikrina keleivių saugumą, laiku nuveža į paskirties vietą;

4.6. užtikrina, kad automobiliai visuomet būtų švarūs ir techniškai tvarkingi;
4.7. veda automobilio ridos apskaitą, taupo degalus, tepalus;
4.8.  užtikrina,  kad  laiku  būtų  atlikta  automobilių  techninė  apžiūra  ir  laiku  pakeisti

tepalai, filtrai bei užpildyti eksploataciniai skysčiai.
4.9. neatidėliotinai ir tiksliai vykdo pagal gautą užduotį atsakingo vaikų globos namų

darbuotojo nurodymus;
4.10. užtikrina, kad laiku (priklausomai nuo vasaros ar žiemos sezono) būtų pakeistos

padangos;
4.11. važiuojant automobiliu, vadovaujasi Kelių eismo taisyklėmis;
4.12.  nesant  važiavimų,  vairuotojas  atlieka  vaikų  globos  namų  administracijos

nurodytus darbus; 
4.13. pasitikrina sveikatą vieną kartą metuose;
4.14. vykdo šį pareigybės aprašymą ir kitus administracijos nurodymus;
4.15. nevyksta į kelionę nepravažiuojamais keliais;
4.16. reikalauja saugių darbo sąlygų;
4.17.  reikalauja,  kad  darbdavys  skirtų  atsarginių  dalių  automobilio  techninei  būklei

užtikrinti;



4.18. neatlieka darbų, kurie prieštarauja saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos arba
kelių eismo taisyklių reikalavimams, prieš tai pranešant administracijai;

4.19. teikia administracijai pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti;
4.20. dalyvauja savivaldos darbe.
5. Automobilio vairuotojas darbo metu privalo turėti:
5.1. vairuotojo pažymėjimą;
5.2.  transporto priemonės  registracijos  liudijimą,  techninės  apžiūros  rezultatų  kortelę

(ataskaitą) ir įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
sutarties liudijimą.

5.3. patvirtintą kelionės lapą.
6. Vairuotojas atsako:
6.1. už saugų keleivių vežimą visą kelionės laiką;
6.2. už avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;
6.3. už administracijos įsakymų, nurodymų vykdymą;
6.4. už atliekamų darbų kokybę;
6.5. už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir darbo tvarkos taisyklių vykdymą;
6.6. už šios pareigybės aprašymo, saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų vykdymą;
6.7. už tinkamą automobilio eksploatavimą;
6.8. už kuro, tepalų, padangų taupymą.
7. Už padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą funkcijų vykdymą, taip pat už teisių

viršijimą traukiama drausminėn,  administracinėn ar  baudžiamojon atsakomybėn nustatyta  tvarka
pagal galiojančius LR įstatymus ir įstaigos nuostatus.

__________________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau, įsipareigoju vykdyti:

_____________________________________                          _________________
           (vardas, pavardė, parašas)   (data)

_____________________________________                          _________________
           (vardas, pavardė, parašas)   (data)

_____________________________________                          _________________
           (vardas, pavardė, parašas)   (data)

_____________________________________                          _________________
           (vardas, pavardė, parašas)   (data)
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