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įsakymu Nr. V1-160
VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (833101)
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (toliau – Jaunimo centras) vairuotojo
pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas,
atsakomybę.
2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbininkas.
3. Pareigybės lygis – C.
II SKYRIUS.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VAIRUOTOJUI
4. Vairuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus;
4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti D kategorijos kelių transporto
priemones, o vežant mokinius mokykliniu autobusu, turinčiu daugiau kaip aštuonias, bet ne daugiau
kaip dvidešimt sėdimų vietų, be vairuotojo vietos – vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti
bent D1 kategorijos kelių transporto priemones;
4.3. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį
nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos (D1 ar D) transporto priemones jis turi teisę vairuoti;
4.4. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;
4.5. turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą.
III SKYRIUS.
VAIRUOTOJO FUNKCIJOS
5. Vairuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. prieš važiuojant patikrina autobuso tvarkingumą, komplektiškumą ir pasirengia
saugiai vairuoti:
5.1.1. patikrina eksploatacinių medžiagų kiekį agregatuose ir prireikus papildo iki
reikiamų normų;
5.1.2. patikrina, ar autobuse yra reikalaujami įrankiai, saugos prietaisai ir įtaisai,
pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemonės;
5.1.3. tinkamai sureguliuoja vairuotojo sėdynę, veidrodžių padėtį, saugos diržus.
5.2. laikosi darbų saugos ir priešgaisrinių reikalavimų, atliekant transporto priemonių
priežiūros darbus, šalinant gedimus bei naudojant eksploatacines medžiagas;
5.3. eksploatuojant autobusą, taisyklingai naudoja variklio paleidimo įrenginius, valdymo
pedalus ir svirtis, kitus (antrinius) transporto priemonės valdymo įtaisus;
5.4. naudoja autobuso saugos įrangą bei mokinių vežimo saugos įrenginius;
5.5. tinkamai eksploatuoja autobusą, kad mažiau skleistų triukšmo, ekonomiškai naudotų
degalus, neterštų aplinkos;
5.6. nustato autobuso gedimus, turinčius įtakos saugiam eismui ir aplinkai, ypač vairo,
pakabos, stabdžių, padangų, žibintų bei posūkių rodiklių, reflektorių bei skaidytuvų, veidrodžių,

priekinių stiklų, valytuvų, išmetamų dujų šalinimo sistemos, įvertina gedimų rimtumą ir juos
pašalina tinkamiausiu būdu;
5.7. gerai valdo autobusą lygioje vietoje, įkalnėjė (nuokalnėje), važiuojant atbulomis,
nesudarant pavojingų situacijų, laikosi kelių eismo taisyklių reikalavimų;
5.8. pasirenka optimalų eismo režimą, atsižvelgiant į kelio ženklus, kelių žymėjimą,
signalus, eismo judrumą juostose, oro ir kelio sąlygas;
5.9. laikosi saugaus atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės,
atsižvelgiant į stabdymo kelią;
5.10. laiku įspėja eismo dalyvius apie atliekamus manevrus važiojant eismo juostomis,
sankryžose, nuvažiuojant nuo bortelio (sustojimo vietos) arba sustojant;
5.11. atsižvelgia į dinaminius transporto priemonių gabaritus, veikiančias jėgas bei
atsargumo priemones, kurių reikia imtis dėl taškomo vandens, purvo ir kt.;
5.12. saugiai įlaipina ir išlaipina keleivius;
5.13. įvertina kitų eismo dalyvių (pėsčiųjų, dviratininkų, mopedų vairuotojų, važnyčiotojų)
veiksmus ir laiku išvengia pavojų;
5.14. numato galimas avarines situacijas, nustato eismo pavojus, įvertina jų rimtumą ir
laiku priima teisingus sprendimus autoavarijai išvengti;
5.15. suteikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems;
5.16. laikosi vairuotojo etikos ir vairavimo kultūros, vykdo policijos ir eismo reguliuotojų
nurodymus;
5.17. turi reikiamus dokumentus (transporto priemonės registracijos liudijimą ir jos
valstybinės techninės apžiūros taloną, įstatymų nustatytą draudimo dokumentą, kelionės lapą;
5.18. vyksta į kelionę tik techniškai tvarkingu autobusu;
5.19. autobuse turi vaistinėlę ir priešgaisrinės saugos priemones;
5.20. laiku ir saugiai nuveža mokinius į paskirties vietą;
5.21. būnant kelyje, vilki ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais;
5.22. stebi, kad vaikai segtųsi saugos diržus (jeigu įrengti);
5.23. vykdo kelių eismo taisyklių reikalavimus;
5.24. prieš vežant mokinius, įjungia įspėjamąsias mirksinčias oranžines šviesas
(mirksinčius švyturėlius);
5.25. nuolat prižiūri autobuso techninę būklę, laiku šalina gedimus, pritvirtina
skiriamuosius ženklus;
5.26. paruošia autobusą techninei apžiūrai;
5.27. periodiškai atlieka autobuso techninę apžiūrą;
5.28. pildo kelionės lapus, tausoja patikėtą turtą, racionaliai naudoja autobuso
eksploatacijai skirtas lėšas;
5.29. neveža pašalinių asmenų arba daugiau mokinių, negu autobuse yra įrengta sėdimų
vietų;
5.30. įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, nedelsiant kviečia greitąją medicinos pagalbą ir
policiją;
5.31. reikalauja iš mokinių laikytis mokinio elgesio autobuse taisyklių;
5.32. nepalieka mokinių autobuse be priežiūros (sugedus autobusui, įvykus nelaimei ar
kitais atvejais);
5.33. autobusą saugojimui palieka nuolatinėje autobuso saugojimo vietoje, prieš tai įjungus
autobuso apsaugos sistemą;
5.34. valdo autobusą, kad nesusidarytų pavojingų situacijų arba atitinkamai reaguoja, jeigu
patenka į tokias situacijas;
5.35. valdo autobusą pagal Kelių eismo taisykles, siekia išvengti nelaimių keliuose bei
netrukdo eismo srautui;
5.36. atkreipia dėmesį į visus veiksnius (alkoholį, nuovargį, blogą regėjimą, emocijas ir
kt.), kad visiškai galėtų pasinaudoti saugus vairavimo galimybėmis;

5.37. veiklą vykdo vadovaujantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos
reikalavimais, Jaunimo centro darbo tvarkos taisyklėmis, bendrųjų elgesio ir profesinės etikos
normomis;
5.38. vykdo Jaunimo centro direktoriaus nustatytus metinius uždavinius;
5.39. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams pavedimus,
susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko;
5.40. Vairuotojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
5.40.1. kelių eismo taisykles, saugaus eismo, keleivių vežimo ir bagažo gabenimo nuostatas;
5.40.2. eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
5.40.3. užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių, labiausiai neapsaugotų,
rodant deramą pagarbą visiems kitiems;
5.40.4. transporto priemonių priklausomybę kategorijoms, jų paskirtį, naudojimą, leidžiamą
maksimalų svorį;
5.40.5. autobuso agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį bei jų išdėstymą, naudojamas
eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, techninių gedimų požymius;
5.40.6. valstybinių techninių apžiūrų periodiškumą;
5.40.7. kelių eismo taisykles ir saugaus eismo pagrindus, atsakomybės rūšis ir jų taikymą už
šių taisyklių, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų ir kitus pažeidimus;
5.40.8. autoavarijų priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis,
kelių tipais ir jų danga, paros laiku, kitų eismo dalyvių menka patirtimi;
5.40.9. psichologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos,
nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką reakcijai ir dėmesiui, eismo pavojaus supratimui
ir optimalių sprendimų priėmimui;
5.40.10. saugumo veiksnius, susijusius su keleivių vežimu;
5.40.11. taisykles, kaip elgtis įvykus autoavarijai;
5.40.12. autobuso ir gyvybės draudimo tikslus, rūšis ir rizikos grupes;
5.40.13. autobusų klasifikaciją ir paskirtį, sandaros ypatumus;
5.40.14. autobuso vairavimo ypatumus dėl riboto matomumo;
5.40.15. veiksmus ir keleivių evakuavimo taisykles kilus gaisrui;
5.40.16. tachografo naudojimo taisykles;
6. vairuotojas yra pavaldus ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir bendriesiems
reikalams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYNĖ
7. Vairuotojas atsakingas už:
7.1. tvarką ir švarą darbo vietoje;
7.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Jaunimo centro nuostatų, darbo ir
priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, funkcijų laikymąsi;
7.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą;
8. Vairuotoją priima į darbą ir iš jo atleidžia Jaunimo centro direktorius Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Vairuotojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą
žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_______________________
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku

