
  

  

ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

2017-04-13 Nr. IV-64 

Šiauliai 

       

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I.SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Šiaulių sanatorinės mokyklos vairuotojas yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis: vairuotojas priskiriamas C lygio pareigybei.  

 

II.SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. žinoti automobilių transporto darbų saugos taisykles (instrukcijas); 

3.2. žinoti autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir 

veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui, techninio aptarnavimo 

periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilių techninio aptarnavimo taisykles; 

3.3. žinoti tachografo registracijos lapų naudojimą, vairavimo ir poilsio rėžimą kelių 

transporte; 

3.4. žinoti kelių eismo taisykles, automobilio vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis būdus, 

įvykių priežastis ir būdus jų išvengti; 

3.5. žinoti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus; 

3.6. žinoti įvairių krovinių vežimo taisykles, automobilių transporto komercinės veiklos 

pagrindus, automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles; 

3.7. žinoti mokyklos tarnybinių automobilių naudojimo tvarką; 

3.8. žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus, būti 

paslaugus.  

 

III.SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Vairuotojas atlieka šias funkcijas:  

4.1. turėti reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės 

registracijos liudijimą ir jos valstybinės techninės apžiūros taloną, įstatymų nustatytą draudimo 

dokumentą, tachografo registracijos lapą, blanką patvirtinantį vairuotojo veiklos laikotarpį, 

maršruto tvarkaraštį ir kt.) ir prireikus pateikti kelių eismą kontroliuojantiems pareigūnams; 

4.2. neatidėliotinai ir tiksliai vykdyti pagal gautą užduotį atsakingo mokyklos darbuotojo 

nurodymus; 

4.3. vaikus vežti tik su pedagogų arba sveikatos priežiūros darbuotojų žinia; 

4.4. pasitikus vaikus autobuso ar geležinkelio stotyse, atnešti jų sunkesnius lagaminus į 

transporto priemonę ir atvykus į mokyklą užnešti juos į miegamuosius; 

4.5. išvežant vaikus iš mokyklos padėti sukrauti ir iškrauti sunkesnius lagaminus. Nuvykus 



  

į paskirties vietą, esant reikalui, pagelbėti vaikams nusipirkti bilietą ir susirasti atitinkamą 

visuomeninio transporto priemonę; 

4.6. laiku ir saugiai nuvežti keleivius ir krovinius į paskirties vietą, stebėti, kad keleiviai 

saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose vietose; 

4.7. nuolat prižiūrėti autobuso techninę būklę ir jo komplektiškumą, laiku šalinti gedimus, 

turinčius įtakos eismo saugumui, patvirtinti skiriamuosius ženklus pagal Lietuvos Respublikos 2008 

m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 768 "Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo reikalavimus 

bei žinoti nutarimo pakeitimus; 

4.8. atlikti pakrovimo ir iškrovimo darbus; 

4.9. periodiškai atlikti autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį paruošti ir 

pristatyti techninei apžiūrai, tausoti patikėtą turtą, efektyviai naudoti eksploatacijai skirtas lėšas; 

4.10. suprantamai ir laiku (kasdien) pildyti tachografo registracijos lapus, registracijos lape 

įrašyti šią informaciją; 

4.10.1. pradėdamas naudoti registracijos lapą – savo pavardę ir vardą; 

4.10.2. registracijos lapo naudojimo pradžios datą ir vietą, taip pat naudojimo pabaigos 

datą ir vietą; 

4.10.3. kiekvienos transporto priemonės, kuriai vairuotojas paskirtas, registracijos numerį, 

pirmosios į registracijos lapą įregistruotos kelionės pradžioje ir, jei persėdama į kitą transporto 

priemonę, kai naudojamas registracijos lapas. 

4.11.  vežant mokinius, reikalauti iš mokinių laikytis mokinio elgesio taisyklių, užkirsti 

kelią drausmės pažeidimams; 

4.12. mokinius vežti su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis, šias žibintų 

šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją įjungti sustojus, kai mokiniai įlaipinami (išlaipinami) 

tamsoje arba esant blogam matomumui; 

4.13. mokėti kelių eismo taisykles, perprasti nuostatas, - automobilių sandaros ir 

eksploatacijos, saugaus eismo, keleivių bagažo ir krovinių gabenimo bei kitais klausimais, susijusiais 

su automobilių vairuotojo darbu; 

4.14. įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, nedelsiant kviesti greitąją pagalbą ir policiją. Jei 

įmanoma suteikti pagalbą pačiam arba pasitelkus kitus. Sugedus autobusui, nurodyti keleiviams, kaip 

racionaliausiu būdu pasiekti mokyklą ir pranešti mokyklos administracijai apie įvykį; 

4.15. nevykti į kelionę ir nevežti mokinių esant pavojingoms eismo sąlygoms, blogais 

(nepravažiuojamais) keliais ir pan.; 

4.16. plauti transporto priemones tekančiu vandeniu (išskyrus esant žemai oro 

temperatūrai), valyti salonus, periodiškai poliruoti lengvojo automobilio kėbulą, apdailos detales. 

Keleivius vežti tik švariais automobiliais, apsirengus tvarkinga, švaria apranga; 

4.17. garaže remontui skirtoje duobėje palaikyti švarą ir tvarką. Nesandėliuoti garaže kuro 

ir tepalų atsargų. Neleisti susikaupti tepaluotiems skudurams (galimas savaiminis užsidegimas); 

4.18. vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Garaže nenaudoti atviros 

ugnies, nerūkyti pačiam ir drausti kitiems; 

4.19. nesant važiavimų, atlikti kitus mokyklos administracijos nurodytus darbus, kuriems 

vykdyti apmokytas ir atestuotas arba instruktuotas; 

4.20. vairuotojui draudžiama vežti daugiau keleivių negu transporto priemonėse įrengtų 

sėdimų vietų; 

4.21. vairuotojui draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius bei autobuse rūkyti mokinių 

akivaizdoje. Su keleiviais elgtis paslaugiai, kultūringai; 

4.22. draudžiama važiuoti didesniu nei KET nustatytu greičiu. Sugedus autobusui arba 



  

įvykus nelaimei palikti mokinius be priežiūros; 

4.23. draudžiama vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, 

vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to 

gali kilti pavojus saugiam eismui; 

4.24. vairuoti transporto priemonę neturint tam teisės, išvykti į kelionę techniškai 

netvarkingu, nešvariu (iš išorės ir vidaus) autobusu, be būtinų dokumentų. 

4.25. nevykti į kelionę ir nevežti keleivių esant pavojingoms eismo sąlygoms, blogais 

(nepravažiuojamais) keliais ir pan.; 

4.26. vadovautis vairavimo ir poilsio rėžimu, atsisakyti dirbti pažeidžiant darbo ir poilsio 

laiko režimą arba autobuse esant techninių gedimų, turinčių įtakos saugiam eismui (Vairuotojo 

darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 

20 d. nutarimo Nr. 248 “Dėl darbo ir poilsio laiko ypatumų kai kuriose ūkio šakose, suminės darbo 

laiko apskaitos įvedimo ir darbų, kuriuose gali būti taikoma ilgesnė kaip 12 valandų per parą darbo 

(pamainos) trukmė”. 

 

 

 

Susipažinau 

___________________________ 
(Parašas) 

___________________________ 
(Vardas ir pavardė) 

___________________________ 
(Data) 

 

 

 


