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RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO   

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA  

  

1. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto centras) vairuotojas tiesiogiai 

pavaldus Sporto centro direktoriui. 

2. Vairuotojo Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės grupė – III.  

 

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti D kategorijos kelių transporto 

priemones; 

4.3. turėti ne trumpesnę kaip trejų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį; 

4.4. pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindamas ir vėliau kasmet; 

4.5.  turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą; 

4.6.  vairuotojas turi būti greitos orientacijos, aštrios regos, mokantis greitai ir teisingai 

įvertinti padėtį; 

4.7. žinoti Sporto centro darbo tvarkos aprašą, šį pareigybės aprašymą. 

  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. turi reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos 

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

maršruto grafiką ir kt.) ir prireikus pateikia juos kelių eismą kontroliuojantiems pareigūnams; 

5.2. aptaria su keleiviais važiavimo tvarką ir taisykles; 



5.3. išlaipina ir įlaipina keleivius tik patvirtinto maršruto numatytose nuolatinėse 

mokyklinio autobuso sustojimo vietose; 

5.4. prižiūri, kad keleiviai autobuse sėdėtų ramiai nuolatinėse sėdėjimo vietose, užsisegę 

saugos diržus, nevaikščiotų; 

5.5. išleidžia  atvežtus keleivius taip, kad jiems nereikėtų pereiti kelią; 

5.6. prižiūri, kad keleiviai saugiai įliptų į autobusą ir išliptų iš jo, į autobusą keleiviai įlipa 

ir išlipa tik jam visiškai sustojus, pirmieji įlipa jaunesni , pirmieji išlipa – vyresni keleiviai. 

5.7. įleidžia arba išleidžia keleivius tik autobusą visiškai sustabdęs  ir įsitikinęs, kad yra 

saugu; 

5.8. įspėja išlipančius keleivius, kad išlipę iš autobuso jie neitų per kelią pro autobuso galą 

ir priekį, kad į kitą kelio (gatvės) pusę jie eitų tik nuvažiavus autobusui arba prieš pereidami kelią 

paėjėtų toliau nuo autobuso galo, kad kelią pereitų tik pėsčiųjų perėjoje, o jei jos nėra, stačiu 

kampu, įsitikinę, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių; 

5.9. dėvi liemenę su atšvaitais; 

5.10.  informuoja nedelsdamas Sporto centro direktorių ar ūkvedį apie visas iškilusias 

vežimo problemas (maršrutų organizavimo, autobuso techninio aptarnavimo ir remonto, techninės 

apžiūros, grafiko, mokinių elgesio, jų punktualumo ir t.t.); 

5.11. elgiasi kultūringai ir mandagiai;  

5.12. puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą ir patyčias; 

5.13.  stebi, kad keleiviai autobuse nešiukšlintų, netriukšmautų, užkerta kelią drausmės 

pažeidimams ir patyčioms; 

5.14.  užtikrina, kad autobuso salone vežant keleivius nebūtų vežama jokių krovinių, aštrių 

ar sunkių daiktų, kurie sukeltų pavojų staigiai stabdant ar eismo įvykio metu, bei kad nebūtų vežami 

pašaliniai asmenys arba daugiau žmonių, negu transporto priemonėje  yra sėdimų vietų; 

5.15. nuolat prižiūri autobuso techninę būklę ir jo komplektiškumą, laiku šalina gedimus; 

5.16. periodiškai atlieka autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį paruošia 

ir pristato techninei apžiūrai; 

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

5.18. laikosi darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų; 

5.19. keleivius veža su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis, šias žibintų 

šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją įjungia ir sustojęs, kai mokiniai įlaipinami (išlaipinami) 

tamsoje arba esant blogam matomumui; 

5.20.  moka kelių eismo taisykles, supranta jų nuostatas, kviečia nedelsdamas policiją ir 

greitąją pagalbą įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, jei įmanoma, suteikia pagalbą pats arba 

pasitelkia kitus. 



IV. AUTOBUSO VAIRUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

6. Vairuotojui gali būti taikomas įspėjimas, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu 

jis: 

6.1. dėl savo neveiklumo susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas; 

6.2. neatliko savo pareigų; 

6.3. savo veiksmais padarė Sportui centrui materialinę žalą. 

6.4. vairuotojas už jam deleguotų funkcijų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
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