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VAIRUOTOJO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS Nr. 10 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vairuotojas (pareigybės kodas  833101) vairuotojo pareigybė yra priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų grupei, dirbančių pagal darbo sutartį. 

2.  Pareigybės lygis  C lygis.  

3.  Pareigybės paskirtis  techniškai tvarkingu Telšių centro „Viltis“ (toliau  Centras) 

transportu saugiai ir laiku vežioti klientus į / iš Centrą (-o) ir kitais užimtumo tikslais bei maršrutais, 

nurodytais Centro direktoriaus įsakyme. 

4.  Pareigybės pavaldumas  vairuotojas pavaldus direktoriui, pavaduotojui socialiniam 

darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgytas D kategorijos kelių transporto 

priemonės vairuotojo pažymėjimas. 

6. Vairuotojas turi žinoti:  

6.1. kelių eismo taisykles ir praktiškai jomis vadovautis; 

6.2. vairuojamo autobuso įrengimo, veiklos principus ir naudojimo bei priežiūros 

ypatybes; 

6.3. maršruto, kuriuo jis važinės ypatumus, sustojimų vietas, Centro transportu 

važiuojančių klientų skaičių, pavojingus kelio ruožus; 

6.4. Centro klientų vežimo ypatybes poilsio dienomis, ekskursijų metu, prasidėjus 

rudens ir žiemos sezonui bei nepalankiomis oro sąlygomis; 

6.5. kaip jam elgtis eismo įvykio metu, mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą 

nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu; 

6.6. kaip praktiškai naudotis gesintuvais. 

7. Privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir periodiškai kasmet pasitikrinti. 

8. Laikytis darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės 

saugos, civilinės saugos, higienos normų, ekstremalių situacijų valdymo plano reikalavimų ir kitų 

vidaus dokumentų, vairuotojo pareigybės aprašymo. 

 

 

III SKYRIUS 

VAIRUOTOJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Vairuotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

9.1. vežioja klientus kasdien: ryte atveža į Centrą ir išveža namo pagal patvirtintą 

maršrutą. Dalį klientų, kuriems suteikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 5 parų per 

savaitę, atveža pirmadieniais į Centrą ir parveža penktadieniais namo iš / į Telšių rajono (-ą). 

Klientai vežiojami pagal direktoriaus patvirtintą vežiojamų klientų sąrašą ir maršrutus; 
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9.2. veža klientus, Centro darbuotojus į sociokultūrinius renginius, pažintines keliones, 

analogiškas įstaigas Telšių rajone ir už jo ribų, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą išvykimo į 

renginius programą, kurioje nurodytas kelionės tikslas, vietą, laikas, atstumas ir kt.; 

9.3. pagal Centro ūkinius poreikius nuveža / parveža į / iš skalbyklos skalbinius, juos 

iškrauna, pakrauna, taip pat užtikrina ūkinių prekių parvežimą iš tiekėjų, dalyvauja iškraunant ir 

pakraunant prekes;  

9.4. užtikrina klientų pavėžėjimą į sveikatos priežiūros įstaigą, jų parvežimą namo 

mieste, Telšių rajone, pagal nesudarytą maršrutą, iškilus nenumatytiems atvejams;  

9.5. į darbą atvyksta blaivios būklės, darbe nevartoja alkoholinių gėrimų ar kitų 

psichotropinių medžiagų; 

9.6. kasdien patikrina transporto priemonės techninę būklę;  

9.7.  nuolat prižiūri transporto priemonėje švarą, tvarką, nuplauna transporto 

priemonės išorę; 

9.8. išvykstant į kelionę, su savimi turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės 

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

dokumentą, kelionės lapą ir kitus būtinus dokumentus; 

9.9. kelių eismą kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus, pateikia atitinkamus 

dokumentus; 

9.10. laiku ir saugiai nuveža klientus į paskirties vietą; 

9.11. laukia klientų nustatytose autobuso sustojimo vietose – stotelėse; 

9.12. užtikrina, kad klientai galėtų saugiai įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose 

sustojimo vietose pagal klientų gyvenamąją vietą; 

9.13. vairuodamas nesinaudoja mobiliuoju telefonu; 

9.14. veža klientus labai atidžiai, pasirenka saugų greitį, nepradeda staigiai važiuoti ir 

staigiai stabdyti, išskyrus atvejus, kai staigus stabdymas būtinas avarijai išvengti; 

9.15. neveža daugiau klientų, negu autobuse yra sėdimų vietų; 

9.16. tausoja patikėtą turtą, efektyviai naudoja eksploatacijai skirtas lėšas; 

9.17. neleidžia transporto priemonės vairuoti kitam asmeniui; 

9.18. sugedus transporto priemonei arba įvykus nelaimei, nepalieka klientų be 

priežiūros; įvykus nelaimei, jeigu yra sužeistų, nedelsiant iškviečia greitąją medicininę pagalbą ir 

policiją, suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiems. Sugedus transporto priemonei, kuria toliau tęsti 

kelionės neįmanoma, klientus išleidžia vykti į Centrą ar namus tik su lydinčiu suaugusiu darbuotoju 

arba tėvu / globėju (draudžiama palikti klientus vienus arba vienus išleisti vykti į Centrą ar namus); 

9.19. jeigu transporto priemonėje kilo gaisras, turi nedelsiant evakuoti iš jo klientus į 

saugią vietą ir gesinti ugnies židinį turimomis priemonėmis (gesintuvu, nedegiu audeklu, smėliu ir 

kt.), skubiai praneša specialiosioms tarnyboms; 

9.20. apie įvykusią nelaimę nedelsiant praneša direktoriui, pavaduotojui socialiniam 

darbui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams; 

9.21. baigęs darbą, vairuotojas privalo transporto priemonę pastatyti į jai skirtą 

saugojimo vietą; 

9.22. vykdo kompensacinės technikos ar kitų vertybių transportavimą, padeda įkelti 

įrangą, pakrauti ją ir iškrauti; 

9.23. įveža ir išveža Centro klientus neįgaliojo vežimėlyje į / iš transporto priemonę (-

ės);    

9.24. vairuotojas kasdien aiškiai ir įskaitomai pildo kelionės dokumentus, periodiškai 

atlieka transporto priemonės techninę priežiūrą, laiku šalina gedimus, galinčius turėti įtakos eismo 

saugumui, nustatytu periodiškumu paruošia ir pristato autobusą techninei apžiūrai; 

9.25. žino darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 

taisykles, darbo įrankių, priemonių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles; 

9.26. vykdo direktoriaus nurodymus, kurie priskirtini vairuotojo funkcijoms bei 

užduotims; 

9.27. užtikrina su klientais susijusios konfidencialios informacijos saugojimą. 
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10. Negalėdamas ateiti į darbą dėl rimtų pateisinamų priežasčių, apie tai praneša 

direktoriui, pavaduotojui socialiniam darbui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams. 

 
IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Vairuotojas atsako už: 

11.1. pareigybės aprašyme nurodytų pareigų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 

11.2. transporto priemonės techninės būklės priežiūrą; 

11.3. piktybiškai padarytą materialinę žalą;  

11.4. darbo drausmės pažeidimus; 

11.5. kliento, klientų grupės saugumą;   

12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą vairuotojas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

___________________________________  

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  

bendriesiems klausimams                     Laima Alūzienė 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti: 
 

__________________________________________________________________________ 

          (vardas, pavardė, parašas, data) 
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