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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VAIRUOTOJO 

 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
I. PAREIGYBĖ 

 
1. Vairuotojo (buities ūkio tarnyba), darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė 

yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Vairuotojo  pareigybė reikalinga laiku ir saugiai nuvežti keleivius (globos namų 

gyventojus ar darbuotojus) į paskirtą vietą. 

4. Pareigybės pavaldumas – vairuotojas pavaldus buities sektoriaus vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

5. Vairuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją; 

5.2. mokėti vairuoti transporto priemonę, turėti atitinkamos klasės vairuotojo pažymėjimą ir 

medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti; 

 5.3.žinoti kelių eismo taisykles ir saugos reikalavimus, automobilio mechanizmų ir prietaisų 

paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, automobilio eksploatacijos 

reikalavimus,  kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ją yatybes įvairiomis klimatinėmis ir paros 

sąlygomis, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, 

pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir priemones.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Vairuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. savo darbe vadovaujasi globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, buities 

ūkio tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu; 

6.2. vairuoja, prižiūri ir remontuoja transporto priemones; 

6.3. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą, laiku nuveža keleivius į 

paskirties vietą; 

6.4. darbo metu turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir 

techninės apžiūros taloną, patvirtintą kelionės lapą; 

6.5. užtikrina gerą automobilio techninę ir sanitarinę būklę; 



6.6. nustato automobilio gedimus ir pagal galimybes juos šalina; 

6.7. laikosi kuro sunaudojimo normų, teisingai pildo kelionės lapą; 

6.8. neišvyksta į kelionę su techniškai netvarkingu automobiliu, esant nepravažiuojamiems 

keliams, sunkioms meteorologinėms sąlygoms, įvykus stichinei nelaimei; 

6.9. vykdo ir kitus globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir 

buities sektoriaus vadovo pavedimus, susijusius su darbine veikla. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

 7.  Atsakingas už darbo vietoje esančias materialines  vertybes. 

 

________________________________________ 


