
FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ  

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Vairuotojo kvalifikacijai keliami šie reikalavimai: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairuotojo darbo stažą; 

1.2. turėti D kategorijos kelių transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią Vairuotojo sveikatos 

patikrinimo medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti atitinkamos rūšies transporto priemones; 

1.3. turi būti susipažinęs su Įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijomis pagal vykdomas darbų rūšis; 

1.4. išmanyti apie automobilių techninę priežiūrą ir priemones, kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir 

sunaudojimo normas. 

2. Vairuotojas turi žinoti ir išmanyti:  

2.1. kelių eismo taisykles ir praktiškai jomis vadovautis; 

2.2. vairuojamo automobilio įrengimo, veiklos principus ir naudojimo bei priežiūros ypatybes; 

2.3. maršruto, kuriuo jis važinės, ypatumus, sustojimų vietas, vežamų paslaugų gavėjų skaičių, pavojingus kelio 

ruožus; 

2.4. paslaugų gavėjų vežimo ypatybes, ypač prasidėjus rudens ir žiemos sezonui bei esant nepalankioms oro 

sąlygoms; 

2.5. kaip jam elgtis eismo įvykio metu, mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems nelaimingo 

atsitikimo metu; 

2.6. kaip elgtis automobilyje kilus gaisrui. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

3. Vairuotojo funkcijos: 

3.1. atvykti į darbą nustatytu laiku, gerai pailsėjusiam, blaiviam; 

3.2. patikrinti automobilio techninę būklę; tikrinimo metu ypatingą dėmesį atkreipti į: 

3.2.1. automobilio kuro sistemos, šildymo ir tepimo sistemų būklę; 

3.2.2. stabdžių ir vairo būklę; 

3.2.3. automobilio vidaus apšvietimo, signalizavimo, kontrolinių prietaisų darbą; 

3.2.4. artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintų, gabaritinių ir stovėjimo šviesų, posūkio rodiklių ir kt. veikimą; 

3.3. patikrinti, ar automobilyje yra pirmosios pagalbos vaistinėlė, pirminės gaisro gesinimo priemonės, avarinio 

sustojimo ženklas arba mirksintis raudonas žibintas, automobilio remontui kelionėje reikalingi įrankiai ir 

atsarginės dalys; 

3.4. patikrinti, ar automobilio duslintuvo vamzdis tvarkingas, ar išmetamos dujos nepateks į automobilio saloną; 

3.5. patikrinti automobilio padangų būklę, ar slėgis jose atitinka norminį; 

3.6. patikrinti, ar iš automobilio nesisunkia vanduo/aušinimo skystis, kuras, tepalas, ar nestringa durų uždarymo 

mechanizmas; 

3.7. pasirūpinti, kad automobilio priekinė ir užpakalinė dalis būtų pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“; 

3.8. palaikyti automobilio ir jo vidaus švarą bei tvarką, nerūkyti automobilyje, nelaikyti jame asmeninių ar su 

darbo funkcijų vykdymu nesusijusių daiktų;   

3.9. paliekant automobilį, su savimi pasiimti kelionės, automobilio dokumentus, imtis priemonių automobiliui 

apsaugoti;   

3.10. išvykstant į kelionę, su savimi privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo 

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

kitus būtinus dokumentus; 

3.11. kelių eismą kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus, pateikti atitinkamus dokumentus; 

3.12. užtikrinti mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius su paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, 

Įstaigos darbuotojais; 

3.13. padėti įlipti/išlipti paslaugų gavėjams į/iš transporto priemonės ir, esant poreikiui ar Įstaigos padalinio 

vadovui pavedus, palydėti juos į/iš paskirties vietos bei suteikti jam lydėjimo paslaugas paskirties vietoje; 

3.14. palydėti Įstaigos darbuotoją, jei yra poreikis, iki paskirties vietos bei pasilikti su juo iki paslaugų teikimo 

pabaigos; 



3.15. laiku ir saugiai nuvežti paslaugų gavėjus į paskirties vietą; 

3.16. laukti paslaugų gavėjų nustatytose automobilio sustojimo vietose – stotelėse; 

3.17. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai galėtų saugiai įlipti ir išlipti iš automobilio nustatytose sustojimo vietose 

pagal jų gyvenamąją vietą; 

3.18. stebėti paslaugų gavėjus, kad jie įliptų į automobilį ir išliptų iš jo automobiliui sustojus. Įlipus paslaugų 

gavėjams, patikrinti, ar automobilio durelės gerai uždarytos; 

3.19. paslaugų gavėjus vežti su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis; įjungti avarinę signalizaciją 

(žiburėlius) sustojus, kai paslaugų gavėjai įlaipinami ar išlaipinami; 

3.20. išlaipinti paslaugų gavėjus taip, kad jiems nereikėtų pereiti kelio; jeigu tokios galimybės nėra, išlipantiems 

iš automobilio paslaugų gavėjams paaiškinti, kad į kitą kelio ar gatvės pusę galima eiti tik nuvažiavus 

automobiliui ir tik per pėsčiųjų perėją, įsitikinus, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių; 

3.21. vežti paslaugų gavėjus labai atidžiai, pasirinkti saugų greitį, nepradėti staigiai važiuoti ir staigiai stabdyti, 

išskyrus atvejus, kai staigus stabdymas būtinas avarijai išvengti; 

3.22. vežant paslaugų gavėjus, atidžiai stebėti šviesoforų, eismą reguliuojančių pareigūnų signalus, kelio ženklus, 

kelių ženklinimą, automobilio mechanizmų ir prietaisų darbą; 

3.23. iškilus problemoms, susijusioms su paslaugų gavėjų sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis 

aplinkybėmis, nedelsiant informuoti Įstaigos padalinio vadovą; 

3.24. automobilio vairuotojas privalo: 

3.24.1. nevežti įstaigos automobiliu pašalinių asmenų (atsitiktinių pakeleivių, Įstaigos darbuotojų, paslaugų 

gavėjų  artimųjų ir kt.), nebent yra žodinis ar raštiškas Įstaigos administracijos pavedimas;  

3.24.2. nevežti daugiau paslaugų gavėjų, negu automobilyje yra sėdimų vietų; 

3.24.3. sugedus automobiliui arba įvykus nelaimei, nepalikti paslaugų gavėjų be priežiūros; įvykus nelaimei, 

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

o sugedus automobiliui, kuriuo toliau tęsti kelionės neįmanoma, nedelsiant pranešti apie tai Ūkio dalies vedėjui ir 

laikytis tolimesnių jo nurodymų (draudžiama palikti paslaugų gavėjus vienus arba vienus išleisti vykti į Įstaigą 

ar namus); 

3.24.4. apie įvykusią nelaimę nedelsiant pranešti Įstaigos administracijai; 

3.25. kad automobilyje nekiltų gaisras, vairuotojas privalo: 

3.25.1. neleisti susikaupti ant automobilio variklio ir jo karterio dulkėms, susimaišiusioms su kuru ir tepalais; 

3.25.2. nenaudoti atviros ugnies arti kuro sistemos ir kuro bako; 

3.25.3. gerai prižiūrėti automobilio elektros įrenginius; 

3.26. automobilyje kilus gaisrui, nedelsiant evakuoti paslaugų gavėjus iš jo į saugią vietą ir gesinti ugnies židinį 

turimomis priemonėmis (gesintuvu, nedegiu audeklu, smėliu ir kt.); 

3.27. kasdien aiškiai ir įskaitomai pildyti kelionės dokumentus ir atsiskaityti už nuvažiuotus kilometrus, 

sunaudotą kurą. Užpildytus kelionės lapus laiku pateikti Ūkio dalies vedėjui; 

3.28. siekti priskirto automobilio ridos ir degalų naudojimo efektyvumo; 

3.29. padėti iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes; 

3.30. saugoti transporto priemonės ir kelionių dokumentus, degalų įsigijimo korteles, pervežamus dokumentus, 

inventorių ir prekes; 

3.31. periodiškai atlikti automobilio techninę priežiūrą, laiku šalinti gedimus, galinčius turėti įtakos eismo 

saugumui, nustatytu periodiškumu paruošti ir pristatyti automobilį techninei apžiūrai; 

3.32. atliekant automobilio techninį aptarnavimą ar remontą servise, apie jų eigą informuoti Ūkio dalies vedėją;    

3.33. vykdyti ir kitus nenuolatinio pobūdžio žodinius ar raštiškus Ūkio dalies vedėjo, Įstaigos administracijos 

pavedimus; 
3.34. negalint atvykti į darbą dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, iš anksto pranešti apie tai Ūkio dalies vedėjui 

arba Įstaigos administracijai; 

3.35. laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos, higienos 

normų reikalavimų; 

3.36. tausoti ir saugoti Įstaigos turtą, inventorių, energetinius išteklius; 

3.37. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Vyriausybės nutarimais, LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Įstaigos direktoriaus įsakymais bei kitais norminiais ir teisės 

aktais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, etikos normomis bei vertybėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 


