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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS  

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vairuotojo pareigybė – kvalifikuotas darbuotojas. 

2.  Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – laiku ir saugiai nuvežti mokinius į paskirties vietą, prižiūrėti 

autobuso techninę būklę, laiku šalinant gedimus.  

4. Pareigybės pavaldumas – vairuotojas atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir 

direktoriui.  
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Vairuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. darbuotojas privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B ir D 

kategorijos kelių transporto priemones; 

5.2. vairuotojas negali turėti nuobaudų ir jų įgyti už kelių eismo pažeidimus; 

5.3. privalomas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.   

5.4. vairuotojui draudžiama:  

5.4.1. vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, 

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

gali kilti pavojus saugiam eismui; 

5.4.2. vežti pašalinius asmenis (ne mokinius ir jų globotinius); 

5.4.3. nevartoti  necenzūrinių žodžių bei rūkyti mokinių akivaizdoje; 

5.4.4.važiuoti didesniu kaip 70 km/h greičiu, jeigu jis dar labiau neribotas kelio ženklais. 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Vairuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. laiku ir saugiai nuveža mokinius į paskirties vietą (į mokyklą, iš mokyklos), stebi, kad 

mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse) pagal 

mokinių gyvenamąją vietą; 

6.2. nuolat prižiūri lengvojo automobilio ir autobuso techninę būklę, komplektiškumą, laiku 

šalina gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui, pritvirtina skiriamuosius ženklus pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus; 

6.3. periodiškai atlieka lengvojo automobilio ir autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu 

periodiškumu jį paruošia ir pristato techninei apžiūrai; 

6.4. suprantamai ir laiku (kasdien) pildo kelionės dokumentus, tausoja patikėtą turtą, 

efektyviai naudoja eksploatacijai skirtas lėšas; 

6.5. darbe laikosi teisės aktų patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos įsakymų ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų; 



6.6. reikalauja iš mokinių laikytis mokinio elgesio taisyklių, užkirsti kelią drausmės 

pažeidimams; 

6.7. laukia mokinių autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse); 

6.8. stebi juos įlipant (išlipant) į autobusą ir tik jam sustojus,  tvarkingai, teikiant pirmenybę 

mergaitėms; 

6.9. primena jiems, kad į kitą kelio (gatvės) pusę eitų tik nuvažiavus autobusui ir tik pėsčiųjų 

perėjose, o jei jos nėra, – stačiu kampu, įsitikinus, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių. 

 

IV SKYRIUS 

 TEISĖS 
 

7. Vairuotojas turi šias teises: 

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

nepravažiuojamais keliais; 

7.2. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbo ir poilsio sąlygas; 

7.3. atsisakyti dirbti pažeidžiant darbo ir poilsio laiko režimą arba autobuse esant techninių 

gedimų, turinčių įtakos saugiam eismui;  

7.4. reikalauti, kad būtų skiriama užtektinai lėšų, reikalingų autobuso eksploatacijai ir 

remontui, ir kad autobuse būtų įrengti tachografai (įrenginiai, fiksuojantys transporto priemonių 

darbo ir greičio režimus), taip pat autotransporto priemonės atitinkamu metų laiku būtų aprūpintos 

žieminėmis padangomis. 

  

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Vairuotojas atsako už:  

8.1. saugias keleivių vežiojimo sąlygas; 

8.2. darbo metu laikosi mokyklos darbo tvarkos taisyklių. 

9. Vairuotojui, nesilaikančiam vairuotojo pareigybės aprašymo, taikomos drausminės 

nuobaudos. 

 

__________________________ 

 


