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AUTOBUSO VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Viešojoje įstaigoje Šiaulių krepšinio akademijoje „Saulė“ (toliau – Akademija) 

autobuso vairuotoju gali būti asmuo, turintis vidurinį išsilavinimą ir nemažesnį kaip 2 metų 

vairuotojo darbo stažą. Vairuotojas yra priskiriamas specialistų grupei C lygio pareigybei. 

 2. Akademijos autobuso vairuotojo pareigybė reikalinga laiku ir saugiai nuvežti sportininkus 

bei trenerius į varžybas. 

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

 3.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; 

 3.2. turėti „D1“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

 3.3. būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti; 

            3.4. turėti visus reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, licenciją, vairuotojo kortelę 

ir kt.) darbui su autobusu keleiviams pervežti;  

 3.5. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus; 

 3.6. būti pareigingam, mandagiam  ir paslaugiam, gebėti bendrauti. 

 

II. AUTOBUSO VAIRUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 4. Vairuoja ir prižiūri autobusą, skirtą žmonėms vežti. 

 5. Užtikrina keleivių saugumą, maksimalius patogumus transporto priemonėje, savalaikį 

nuvežimą į paskirties vietą. 

 6. Laikosi transporto priemonės technikinėje charakteristikoje numatytų talpos normų. 

7. Vyksta į kelionę tik techniškai tvarkingu, švariu autobusu, turinčiu priešgaisrinės saugos 

priemones ir pirmosios pagalbos vaistinėlę. 

8. Išmano autobuso mechanizmų ir prietaisų paskirtį, jų veikimo principus, sandarą, 

išdėstymą, gedimų požymius ir priežastis, techninės priežiūros būdus ir priemones. 

9. Laikosi kelių eismo saugumo įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis reikalavimų. 

10. Atsako už kelių eismo saugumo reikalavimų nesilaikymą, autobuso eksploatavimo, 

aplinkos apsaugos, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos, vairuotojo etikos reikalavimų pažeidimus, 

šiurkštų elgesį su keleiviais, keleivių evakuacijos tvarką, kilus pavojui. 

11. Atsako už avarijas, pažeidimus, padarytus dėl jo kaltės. 

12. Išmano dokumentų pildymo ir atsiskaitymo tvarką.  

13. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui bendriesiems 

reikalams ir atskaitingas Akademijos direktoriui. 
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III. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

14. Darbuotoją skiria ir atleidžia Akademijos direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

15. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas Akademijos direktorius, 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

16.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

16.2. už Akademijos direktoriaus ir vykdančiajam direktoriui nurodymų vykdymą; 

16.3. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

 

____________________________ 
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