
 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 turėti ne žemesnę nei B, D vairuotojo kategoriją ir galimybę tempti priekabą; 

 žinoti automobilių transporto darbų saugos taisykles; 

 žinoti autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir 

veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui; techninio aptarnavimo 

periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą; 

 automobilio techninio eksploatavimo taisykles; 

 kelių eismo taisykles; 

 automobilio vairavimą įvairiomis eismo sąlygomis ir būdus jiems išvengti; 

 pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus; 

 gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus įstaigos 

bendruomenės narių santykius; 

 išmanyti įstaigos darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės 

saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos pagrindinius reikalavimus;  

 gebėti vykdyti kitas pareigybės aprašyme ir direktoriaus įsakymuose numatytas funkcijas, 

vadovautis įstaigos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Centro Garbės kodeksu; 

 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 praneša administracijai apie pastebėtus darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės 

saugos taisyklių pažeidimus; 

 darbo metu būna dėmesingas ir atlieka pavestą darbą; 

 važiuojant automobiliu vadovaujasi kelių saugaus eismo taisyklėmis; 

 automobilio vairuotojas į reisą privalo išvykti tik su techniškai tvarkingu automobiliu; 

 su savimi turėti visus reikiamus dokumentus (automobilio transporto registracijos liudijimą, 

galiojantį techninės apžiūros taloną, vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos 

kategorijos transporto priemonę, kelionės lapą su nurodytu kelionės maršrutu); 

 draudžiama perduoti vairuoti transporto priemonę kitam asmeniui, išskyrus įgaliotam 

asmeniui; 

 pakrauti ir iškrauti krovinius; 

 atvykti į keleivių įlaipinimo vietą 10 min. anksčiau nustatyto išvykimo laiko, keleivių 

įlaipinimui, išvykimas su nurodytu kelionės vadovu; 

 vairuotojas privalo susipažinti su kelionės maršrutu, grafiku ir jo laikytis. Apie kelionės 

maršruto arba grafiko pakeitimą jis suderina su kelionės vadovu ir vykdo jo nurodymus; 

 užduoties atlikimo metu elgiasi korektiškai, laikantis etikos reikalavimų; 

 tamsiu paros metu, grįžus iš kelionės, kiek tai įmanoma išvežioti vaikus iki 15 metų amžiaus, 

kuo arčiau jų gyvenamosios vietos; 

 praneša ūkinės veiklos organizavimo skyriaus vadovui apie pastebėtus darbų saugos ir 

sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus; 

 atlieka vienkartinius Centro vadovybės pavedimus. 

 


