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VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Vairuotojas               yra                                                                                  II grupėje. 
                          (pareigybės pavadinimas)                                                       (nurodoma pareigybės grupė) 
2. Pareigybės lygis – C.                     
                                 (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1.  Vairuotojas privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti D kategorijos 

kelių transporto priemones, o vežant mokinius mokykliniu autobusu, turinčiu daugiau kaip 

aštuonias, bet ne daugiau kaip šešiolika sėdimų vietų, be vairuotojo vietos, – vairuotojo 

pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti bent D1 kategorijos kelių transporto priemones. 

3.2. Vairuotojo pareigybei būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar)  įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

     3.3 Vairuotojas turi žinoti ir išmanyti: 

     3.3.1. kelių eismo taisykles ir griežtai jomis vadovautis; 

     3.3.2. vairuojamo progimnazijos tarnybinio transporto (Volswagen Crafter) techninės 

charakteristikos reikalavimus, įrengimo, veiklos principus, naudojimo instrukciją bei priežiūros 

ypatybes; 

     3.3.3. maršruto, kuriuo jis važinės ypatumus, sustojimų vietas, mokinių skaičių, pavojingus kelio 

ruožus; 

     3.3.4. mokinių vežimo ypatybes poilsio dienomis, ekskursijų metu, prasidėjus rudens ir žiemos 

sezonui bei nepalankiomis oro sąlygomis; 

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

nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. turėti reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos 

liudijimą ir jos valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), įstatymų nustatytą 

draudimo dokumentą, kelionės lapą, maršruto tvarkaraštį ir kt.) ir prireikus pateikti juos kelių eismą 

kontroliuojantiems pareigūnams; 



4.2. laiku ir saugiai nuvežti mokinius į paskirties vietą (į progimnaziją, iš progimnazijos), 

stebėti, kad mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose 

(stotelėse) pagal mokinių gyvenamąją vietą; 

4.3. nuolat prižiūrėti mokyklinio autobuso techninę būklę ir jo komplektiškumą, laiku šalinti 

gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui, pritvirtinti skiriamuosius ženklus pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 883 „Dėl kelių eismo taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 66-1250) reikalavimus; 

4.4. periodiškai atlikti mokyklinio autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį 

paruošti ir pristatyti techninei apžiūrai; 

4.5. suprantamai ir laiku (kasdien) pildyti kelionės dokumentus, tausoti patikėtą turtą, 

efektyviai naudoti eksploatacijai skirtas lėšas; 

4.6. reikalauti iš mokinių laikytis mokinio elgesio taisyklių, užkirsti kelią drausmės 

pažeidimams; 

4.7. laukti mokinių mokyklinio autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse); 

4.8. stebėti juos įlipant (išlipant) į mokyklinį autobusą ir tik jam sustojus,- tvarkingai, 

teikiant pirmenybę jaunesnio amžiaus mergaitėms ir berniukams bei negalią turintiems mokiniams; 

4.9. priminti jiems, kad į kitą kelio (gatvės) pusę eitų tik nuvažiavus mokykliniam autobusui 

ir tik pėsčiųjų perėjose, o jei jos nėra, – stačiu kampu, įsitikinus, kad arti nėra važiuojančių 

transporto priemonių; 

4.10. mokėti kelių eismo taisykles, perprasti nuostatas, – mokyklinių autobusų sandaros ir 

eksploatacijos, saugaus eismo, keleivių vežimo ir bagažo gabenimo bei kitais klausimais, susijusiais 

su mokyklinio autobuso vairuotojo darbu; 

4.11. stebėti mokinius, kad jie įliptų į mokyklinį autobusą ir išliptų iš jo mokykliniam 

autobusui sustojus. Įlipus mokiniams, patikrinti, ar autobuso durys gerai uždarytos; 

  4.12. reikalauti iš mokinių laikytis mokinių elgesio taisyklių, neleisti smurtauti, tyčiotis, 

triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius, įvairius kvaišalus, šiukšlinti ir pačiam elgtis kultūringai: 

nerėkti, nesikeikti, nerūkyti mokykliniame autobuse bei kt.; 

   4.13. atsakyti už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir 

patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką. 

            4.14. Vairuotojas privalo: 

            4.14.1. nevežti autobusu pašalinių asmenų (atsitiktinių pakeleivių); 

            4.14.2. nevežti daugiau mokinių, progimnazijos darbuotojų negu mokykliniame autobuse 

yra sėdimų vietų; 

            4.14.3. sugedus mokykliniam autobusui arba įvykus nelaimei, nepalikti mokinių, 

progimnazijos darbuotojų be priežiūros; įvykus nelaimei, jeigu yra sužeistų, nedelsiant kviesti  

greitąją pagalbą ir policiją, pačiam suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems, o sugedus 

mokykliniam autobusui, kuriuo toliau tęsti kelionės neįmanoma, mokinius išleisti vykti į 

progimnaziją ar namus tik su lydinčiu suaugusiu progimnazijos darbuotoju (draudžiama palikti 

mokinius vienus arba vienus išleisti vykti į progimnaziją ar namus); 

            4.14.4. apie įvykusią nelaimę nedelsiant pranešti progimnazijos direktoriaus pavaduotojui 

ūkio reikalams ir progimnazijos direktoriui; 

            4.14.5. vadovautis Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nurodytais 

reikalavimais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.);  

            4.14.6. atsakyti už įvykio keliuose pasekmes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

   4.15. Atlikti kitus progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 

pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

______________________________________________________________________________ 

Su vairuotojo pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku juo vadovautis darbe: 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11AEECFC24A1

