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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VAIRUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro vairuotojas. Pareigybės grupė – 4. Kvalifikuoti 

darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis – C.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, 

vairuotojo pažymėjimą bei atitinkamą kategoriją transporto priemonei vairuoti;  

3.2. turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais 

aktais, Vyriausybės nutarimais; 

3.3. privalo laikytis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro  nuostatų, direktoriaus 

įsakymų, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos ir 

aplinkos saugos reikalavimų, darbuotojų Etikos kodekso ir šiuo pareigybės aprašymu; 

3.4.    privalo žinoti ir mokėti: 

3.4.1.   kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus; 

3.4.2. autotransporto priemonių, mechanizmų, prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, 

veikimą, gedimų požymius bei priežastis, jų įtaką saugiam eismui; 

3.4.3. autotransporto priemonių eksploatavimo instrukcijas, remonto ir priežiūros 

reikalavimus, su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarką; 

3.4.4.  kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku; 

3.4.5.  nelaimingų atsitikimų, avarijų tyrimo ir apskaitos tvarką; 

3.4.6.   pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus; 

3.4.7.  mokėti naudotis žemėlapiu ar navigacinės sistemos įranga. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. autotransporto priemonę vairuoja tik turėdamas vairuotojo pažymėjimą, transporto 

priemonės registracijos liudijimą, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 

liudijimą, techninės apžiūros taloną bei kelionės lapą; 

4.2. prižiūri autobuso techninę būklę, rūpinasi jo remontu ir švara, tikrina kuro kiekį bake, 

tikrina techninių skysčių lygį, pritvirtina skiriamuosius ženklus; 



 

4.3. laiku ir tiksliai pildo kelionės lapą; 

4.4. užtikrina keleivių saugumą, laikosi saugaus eismo taisyklių ir reikalavimų; 

4.5. važiuojant nuolat seka prietaisų, kontroliuojančių variklio darbą, parodymus, stebi 

bendrą transporto priemonės būklę; 

4.6. periodiškai paruošia ir pristato autotransporto priemonę techninei apžiūrai; 

4.7. saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonės detales bei 

medžiagas; 

4.8. baigus darbą atlieka  reikiamą apžiūrą ir pastato transporto priemonę į nurodytą vietą; 

4.9. atlieka ir kitas vadovo nurodytas funkcijas, susietas su pareigybės aprašymu. 
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