PATVIRTINTA
Savivaldybės administracijos direktoriaus
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KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS UGDYMO POSKYRIO VAIRUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pareigybė- darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš
savivaldybės biudžeto.
II. TIKSLAS
Vairuotojo pareigybė reikalinga prižiūrėti ir vairuoti Ugdymo poskyrio automobilį.

III.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

Mokėti, žinoti ir išmanyti:
1. Patikrinti automobilio techninę būklę, nustatyti gedimus ir juos pašalinti.
2. Pildyti vairuotojui privalomus dokumentus.
3. Automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, jų veikimo principus, sandarą, išdėstymą,
gedimų požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką ir nuoseklumą, automobilio techninio
eksploatavimo reikalavimus.
4. Eismo saugumo įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis pagrindus.
5. Kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ja sąlygas.
6. Saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
7. Kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes bei sunaudojimo normas.
8. Pirmosios pagalbos suteikimo būdus ir priemones.
9. Techninių apžiūrų atlikimo terminus ir tvarką.

IV.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Saugiai vežti keleivius.
2. Tinkamai prižiūrėti automobilį.
3. Savalaikiai atlikti vadovų pavedimus.
4. Pavaduoti Ūkio ir Kultūros poskyrio vairuotojus, jiems nesant darbe.
5. Vykdyti kitus Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu deleguotus pavedimus.

V.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

1. Reikalauti, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo pateiktų automobilio reikiamai techninei
būklei užtikrinti tam tikras medžiagas, kurą, atsargines dalis, padangas ir kitą įrangą.
2. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios techninės profilaktikos ir remonto sąlygos.
3. Reikalauti, kad laikų būtų atliktos techninės apžiūros.
4. Reikalauti, kad būtų pateikti krovinio dokumentai.
5. Reikalauti, kad būtų laikomasi įstatymų nustatyto darbo ir poilsio režimo.
6. Atsisakyti dirbti, jei nesudaromos saugios darbo sąlygos, verčiama dirbti su techniškai
netvarkingu automobiliu ar pavargus ir reikiamai nepailsėjus.

VI.

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

Vairuotojas atsako už:
1. Saugų eismą, saugų keleivių ir krovinių vežimą.
2. Avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės.
3. Automobilio vairavimą esant neblaiviam.
4. Krovinių vežimą be dokumentų ir neteisingą jų įforminimą.
5. Teisėtų darbdavio ar jo įgalioto asmens nurodymų nevykdymą.
6. Saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos saugos reikalavimų pažeidimus.
7. Eismo saugumo, automobilių eksploatavimo reikalavimų pažeidimus.
Vairuotojas atsiskaito Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui, vedėjo pavaduotojui
ugdymui, Ūkio poskyrio vedėjui bei vyriausiajam inžinieriui.

Susipažinau ir sutinku
__________________
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