
 

 

PATVIRTINTA 

Jurbarko sporto centro direktoriaus 

2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. PĮ-29 

 

JURBARKO SPORTO CENTRO 

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. ___Vairuotojas_________ yra  ________kvalifikuotas darbuotojas________ 

          (pareigybės pavadinimas)              (nurodoma pareigybės grupė) 

2. Pareigybės lygis – _C____________________________________________________________ 

(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Jurbarko sporto centro (toliau – Centro) vairuotojo pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius 

reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas ir atsakomybę. 

4. Pareigybės paskirtis – vairuotojo pareigybė reikalinga vairuoti Centro lengvąjį automobilį ir Centro 

autobusą (toliau – transporto priemonės), vykdyti transporto priemonių priežiūrą. 

5. Vairuotojas yra pavaldus Centro direktoriui, atskaitingas Centro ūkio dalies vedėjui. 

6. Vairuotojas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Centro nuostatais, 

Centro direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

7.1. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto 

priemonę (B, D automobilių kategorija); 

7.2. vairuotojo pareigybei būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė 

kvalifikacija; 

7.3. vairuotojas turi žinoti ir išmanyti: 

7.3.1. kelių eismo taisykles ir griežtai jomis vadovautis, 

7.3.2. transporto priemonių techninės charakteristikos reikalavimus, naudojimo instrukciją bei 

priežiūros ypatybes, veikimo pricipus ir jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam 

eismui, 

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

7.3.4. Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos 

reikalavimus, 

7.3.5. kelionės dokumentų pildymo tvarką ir reikalavimus; 

7.4. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių, laikytis darbo drausmės, deramai atlikti 

savo pareigas, būti punktualiu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. laikytis saugaus eismo taisyklių reikalavimų, užtikrinti keleivių saugumą, laiku ir saugiai juos 

nuvežti ir parvežti į paskirties vietą; 
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8.2. nustatyta tvarka pildyti kelionės dokumentus ir juos pristatyti Centro vyriausiajam buhalteriui, 

efektyviai naudoti eksploatacijai skirtas lėšas; 

8.3. rūpintis transporto priemonių technine būkle ir jų komplektacija, laiku šalinti gedimus, 

organizuoti transporto priemonių ar jų įrangos remontą šias paslaugas teikiančiose įmonėse; 

8.4. priskirtas transporto priemones eksploatuoti techniškai tvarkingas, nedarbo metu transporto 

priemones laikyti nurodytose vietose, jose nepalikti automobilio registracijos ar apskaitos 

dokumentų; 

8.5. periodiškai atlikti transporto priemonių techninį aptarnavimą, nustatytais terminais paruošti ir 

pristatyti transporto priemones techninei apžiūrai; 

8.6. atsakyti už įvykio keliuose pasekmes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

8.7. atlikti kitus Centro direktoriaus ar Centro ūkio dalies vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 

9.1. nevežti transporto priemonėse pašalinių asmenų (atsitiktinių pakeleivių); 

9.2. nevežti daugiau asmenų negu nurodyta transporto priemonių techninėje specifikacijoje; 

9.3. sugedus transporto priemonei arba įvykus nelaimei, nepalikti asmenų be priežiūros; įvykus 

nelaimei, jeigu yra sužeistų, nedelsiant kviesti greitąją pagalbą ir policiją, suteikti pirmąją pagalbą 

nukentėjusiems, o sugedus transporto priemonei, kuria toliau tęsti kelionės neįmanoma, asmenis 

(ugdytinius) išleisti vykti į paskirties vietą tik su lydinčiu darbuotoju; 

9.4. apie įvykusią nelaimę nedelsiant pranešti Centro direktoriui ir (ar) Centro ūkio dalies vedėjui; 

9.5. teisės aktų nustatyta tvarka laiku tikrintis sveikatą, žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 

kelių eismo, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo taisyklių reikalavimus; 

9.6. vadovautis darbo tvarkos taisyklėse nurodytais reikalavimais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais 

Centro lokaliniais dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

10. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako: 

10.1. už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą; 

10.2. už įstaigai padarytą materialinę žalą; 

10.3. už kitus darbo drausmės pažeidimus. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Su vairuotojo pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku juo vadovautis darbe: 

 

______________________ 

(parašas) 

 

______________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

______________________ 

(data) 


