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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
VAIRUOTOJO PAREIGYBĖ
1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vairuotojo pareigybės aprašymas
reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę.
2. Vairuotojo pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
3. Vairuotojo pareigybės lygis – C.
4. Vairuotojas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui, tiesiogiai atskaitingas direktoriaus
pavaduotojui ūkiui.
5.
Vairuotoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, sudaro darbo sutartį lopšelio-darželio
direktorius.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. vairuoti automobilį gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą ir turintis
pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos automobilį;
6.2. žinoti ir vadovautis:
6.2.1. kelių eismo taisyklėmis;
6.2.2. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės
nutarimais;
6.2.3. lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais;
6.2.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
6.3. pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 dalies
nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas.
III. SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO
ARTIMOJE APLINKOJE
7. Darbuotojas įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
7.2. apie įtariamas ar įvykusias patyčias nedelsiant informuoja patyrusio patyčias, smurtą
vaiko pedagogus, lopšelio-darželio administraciją. Nesant galimybei pranešti pedagogams
(ugdantiems konkretų vaiką) ar lopšelio-darželio vadovams, darbuotojas sekretorius praneša
savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai;
IV. SKYRIUS
VAIRUOTOJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Vairuotojo funkcijos:
8.1.
sugeba savarankiškai atlikti pavestą darbą;
8.2.
žino Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir jų laikosi;
8.3.
žino autotransporto priemonės, jos mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį,
išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;
8.4.
žino autotransporto priemonės keliamus techninio aptarnavimo, remonto bei priežiūros
reikalavimus, su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarką;
8.5.
žino kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku ir jų laikosi;
8.6.
žino nelaimingų atsitikimų (taip pat ir avarijų) tyrimo ir apskaitos tvarką;
8.7.
laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimų;
8.8.
laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų;
8.9.
moka suteikti pirmąją pagalbą;
8.10.
vairuojant transporto priemonę neužsiimti pašaliniais darbais;
8.11.
darbo dienos pradžioje atlieka visus reikalingus transporto priemonės techninio
aptarnavimo darbus;
8.12.
laiku ir tiksliai pildo kelionės lapą bei kitą papildomą dokumentaciją;
8.13.
transporto priemonę vairuoja tik turint vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės
registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną bei kelionės lapą;
8.14.
važiuojant nuolat seka prietaisų, kontroliuojančių variklio darbą, parodymus, stebi
bendrą transporto priemonės būklę, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imasi visų reikiamų
priemonių pažeidimui ar gedimui pašalinti;
8.15.
saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonės detales bei
medžiagas, kitas jam perduotas materialines vertybes;
8.16.
užtikrina transporto priemonės, kito jam perduoto lopšelio-darželio turto apskaitą bei
saugumą;
8.17.
padeda vaikams įlipti ir išlipti iš transporto priemonės;
8.18.
baigęs dienos darbą, atlieka transporto priemonės reikiamą apžiūrą, ir nuplautą
automobilį pastato į garažą;
8.19.
nesant tiesioginiam vairuotojo darbui, dirba kitus darbus pagal lopšelio-darželio
direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkiui pavedimus;
9. Vairuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas,
nesilakantis Darbo kodekse nustatytų pareigų ar kitų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų
vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminę ar kitokią nuobaudą
skiria lopšelio-darželio direktorius.
Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti.
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