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INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
ŪKIO POSKYRIO VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio vairuotojas (toliau – vairuotojas) yra kvalifikuotas
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono
savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Vairuotojo pareigybė yra reikalinga keleiviams į paskirties vietą laiku ir saugiai nuvežti.
4. Vairuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio
vedėjui (toliau – Ūkio poskyrio vedėjas).
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Vairuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir (ar) įgytą profesinį išsilavinimą;
5.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto
priemones, turėti trejų metų vairavimo patirtį;
5.3. turėti transporto priemonių techninės eksploatacijos žinių ir įgūdžių;
5.4. būti pareigingas, darbštus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Vairuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. kasdien pildo kelionės dokumentus;
6.2. nuolat prižiūri jam priskirtų tarnybinių automobilių (toliau – automobilis) techninę
būklę ir jų komplektiškumą, laiku šalina gedimus, turinčius įtaką eismo saugumui;
6.3. saugo priskirtų tarnybinių automobilių dokumentus. Iš anksto praneša Ūkio poskyrio
vedėjui apie automobilio draudimo poliso, techninės apžiūros talono baigimosi terminą.
7. Vairuotojui draudžiama:
7.1. vairuoti automobilį neturint tam teisės, išvykti į kelionę techniškai netvarkingu,
nešvariu (išorė ir vidus) automobiliu, be būtinų dokumentų;
7.2. vairuoti automobilį neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų
medžiagų, taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus saugiam
eismui.
8. Vairuotojas privalo:
8.1. laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
8.2. laikytis garažo sanitarinių, saugaus darbo reikalavimų;
8.3. laikytis darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės apsaugos instrukcijų reikalavimų;
8.4. priskirtus automobilius laikyti švarius ir tvarkingus;
8.5. rūpestingai ir atsakingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laiku atlikti
pavedamas užduotis;
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8.6. nesinaudoti savivaldybės nuosavybe ne darbo veiklai, naudoti darbo laiką efektyviai ir
tik pareigoms vykdyti;
8.7. tausoti patikėtą turtą, efektyviai naudoti automobilio eksploatacijai skirtas lėšas;
8.8. atsiskaityti už sunaudotą kurą su Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteriu.
9. Vairuotojas vykdo ir kitus Ūkio poskyrio vedėjo pavedimus darbo klausimais,
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
10. Vairuotoją priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
11. Vairuotojas yra atsakingas už:
11.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, teisingą apskaitą;
11.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
11.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
12. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą vairuotojas atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
13. Vairuotojo veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Keičiantis darbuotojui, vairuotojo žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
15. Vairuotojo darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
16. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

