ŪKIO SKYRIAUS
VAIRUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Vairuotojas priskiriamas kvalifikuoto darbuotojo pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti
atitinkamos kategorijos transporto priemonę.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti transporto priemonių vairavimą, priežiūrą ir remontą.
4. Vairuotojas tiesiogiai pavaldus ūkio skyriaus vedėjui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Vairuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos
transporto priemonę;
5.2. turėti ne mažesnę nei 5 metų vairavimo patirtį.
6. Vairuotojas privalo gerai žinoti ir vykdyti:
6.1. KET ir laikytis jų keliamų reikalavimų;
6.2. jam patikėtų automobilių technines charakteristikas bei jų eksploatacijos techninio
reglamento charakteristikas, automobilių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir
veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
6.3. gaisrinės saugos taisykles;
6.4. elektros saugos taisykles;
6.5. keleivių ir krovinių pervežimo taisykles;
6.6. darbuotojų darbo tvarkos taisykles;
6.7. vairuotojo darbų saugos instrukcijos reikalavimus;
6.8. šiuos pareiginius nuostatus.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Vairuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina saugią automobilių eksploataciją ir apsaugą, kelionių metu laikosi KET
reikalavimų;

7.2. laikosi automobilių eksploatacijos techninio reglamento reikalavimų. Laiku atlieka
techninį aptarnavimą, keičia tepalus, kitus skysčius;
7.3 užtikrina ekonomišką transporto priemonių eksploatavimą, teikia degalų sunaudojimo
rodiklius ir registruoja spidometro rodmenis;
7.4. tinkamai ruošia automobilius privalomajai techninei apžiūrai, KET nustatyta tvarka ir
periodiškumu Techninių apžiūrų centre atlieka jų patikrą;
7.5. seka pagal KET reikalavimus padangų būklę, protektoriaus nudilimo laipsnį;
7.6. atlieka pagal KET reikalavimus vasarinių ir žieminių padangų sezoninį keitimą;
7.7. skubiai informuoja administraciją įvykus autoįvykiui, nelaimingam atsitikimui, gaisrui
ar transporto priemonės vagystei;
7.8. įsodina, pritvirtina, išlaipina SSGN gyventoją į/iš automobilio ir nuveža į paskirties
patalpas, palydi iki kelionės tikslo vietos.
7.9. be šiame pareigybės aprašyme išvardintų pareigų, vairuotojas, neviršydamas savo
kompetencijos, vykdo kitas, su SSGN veikla susijusias nenuolatinio pobūdžio SSGN Ūkio skyriaus
vedėjo, ūkio reikalų tvarkytojo paskirtas funkcijas, susijusias su darbo pareigų vykdymu tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

