
PATVIRTINTA 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. P-57       

 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (toliau – Centras) vairuotojas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro vairuotojo pareigybė priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAIS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Vairuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją. 

3.2.Vairuotojas privalo žinoti: 

3.2.1. automobilių transporto darbų saugos taisykles; 

3.2.2. kelių eismo taisykles; 

3.2.3. vaikų saugaus vežimo taisykles ir instrukcijas; 

3.2.4. Centro vidaus darbo vidaus tvarkos, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

taisykles, pareigybės aprašymą. 

      4.Vairuotoju gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, turintis vairavimo 

teises reikiamai automobilių klasei, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, praėjęs teorinį 

pasiruošimą pirmosios medicininės pagalbos suteikimo kurso, susipažinęs su šiuo pareigybės 

aprašymu, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

     5.Vairuotojui automobilio remonto metu tenka naudotis elektrifikuotais įrankiais, metalo 

apdirbimo staklėmis, todėl jis privalo būti instruktuotas su jų eksploatavimo darbų saugos 

taisyklėmis, susipažinęs su jų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pasirašant instruktavimų darbo 

vietoje registravimo žurnale. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

  6.  Apskaitininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. neatidėliotinai ir tiksliai vykdo ūkio dalies vedėjo pavedimus ir reikalui esant, be 

vairavimo atlieka kitus ūkio dalies vedėjo nurodytus darbus; 

6.2. užduoties vykdymui išvažiuoja tik švariu ir techniškai tvarkingu priskirtu 

automobiliu, atitinkančiu eismo taisyklių reikalavimus; 

6.3. vykdo priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus; 

6.4. darbo metu yra dėmesingas ir atlieka tiktai pavestą darbą. Vykdo darbų saugos, 

vidaus darbo  tvarkos taisyklių ir pareigybės aprašymo reikalavimus; 

6.5. praneša Centro administracijai apie pastebėtus darbų saugos taisyklių pažeidimus; 

6.6. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam pirmą medicininę pagalbą 

ir apie įvykį praneša administracijai; 

6.7. važiuojant automobiliu, vadovautis Kelių eismo taisyklėmis; 

6.8. neveža vaikų be atsakingų asmenų palydos (vadovų); 
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6.9. neveža keleivių daugiau negu yra sėdimų vietų; 

6.10. pildo kelionės lapus ir kitus susijusius dokumentus. 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

7. Vairuotojas atsako: 

7.1. už administracijos įsakymų vykdymą; 

7.2. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir įstaigos darbo vidaus taisyklių 

reikalavimų vykdymą; 

7.3. už šios pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

7.4. už tinkamą automobilio eksploatavimą; 

7.5. už kuro, tepalų, padangų taupymą; 

7.6. už saugų vaikų vežimą nustatytu maršrutu, be mokytojo nurodymo neišleidžia iš 

mikroautobuso vienų vaikų; 

7.7. už šios pareigybės aprašymo reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių 

įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos 

veikla, įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba užsidegimas, darbuotojui, kuris savo 

veikimu arba neveikimu pažeidė minėtus dokumentus arba žinodamas, kad pažeidžia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė; 

 8. Vairuotojas pavaldus ir atskaitingas ūkio dalies vedėjui. 

 

_____________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku 

__________________________ 
                (parašas) 

__________________________ 
           (vardas, pavardė) 

__________________________ 
           (data) 

 

 


