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KRUONIO GIMNAZIJOS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 
1. Vairuotojas priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei 

2. Pareigybės lygis: vairuotojas priskiriamas C lygio pareigybei 

3. Pareigybės paskirtis: techniškai tvarkingu mokykliniu autobusu saugiai ir laiku vežioti 

mokinius į/iš gimnazijos ir kitais ugdymo tikslais bei maršrutais, nurodytais gimnazijos 

direktoriaus įsakyme. 

4. Pareigybės pavaldumas: vairuotojas pavaldus gimnazijos direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Mokyklinio autobuso vairuotojas (toliau - Vairuotojas) privalo turėti vairuotojo 

pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti D kategorijos kelių transporto priemone. Vairuotojas 

privalo turėti ne trumpesnę kaip trejų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį 

nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos (D1 ar D) transporto priemones jis turi teisę vairuoti. 

6. Kiti reikalavimai, einant šias pareigas: 

6.1. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

6.2. mokėti kelių eismo taisykles, perprasti nuostatas,- autobusų sandaros ir eksploatacijos, 

saugaus eismo, keleivių vežimo ir bagažo gabenimo bei kitais klausimais, susijusiais su autobuso 

vairuotojo darbu; 

6.3. žinoti maršruto, kuriuo jis važinės ypatumus, sustojimų vietas, mokinių skaičių, 

pavojingus kelio ruožus. 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
7. Vairuotojo funkcijos: 

7.1.  turėti reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės 

registracijos liudijimą ir jos valstybinės techninės apžiūros taloną, įstatymų nustatytą draudimo 

dokumentą, kelionės lapą, maršruto tvarkaraštį ir kt.) ir prireikus pateikti juos kelių eismą 

kontroliuojantiems pareigūnams; 

7.2. laiku ir saugiai nuvežti mokinius į paskirties vietą (į mokyklą, iš mokyklos), stebėti, kad 

mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse) pagal 

mokinių gyvenamąją vietą; 

7.3. nuolat prižiūrėti autobuso techninę būklę ir jo komplektiškumą, laiku šalinti gedimus, 

turinčius įtakos eismo saugumui, pritvirtinti skiriamuosius ženklus pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus; 

7.4. periodiškai atlikti autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį paruošti ir 

pristatyti techninei apžiūrai; 

7.5. suprantamai ir laiku (kasdien) pildyti kelionės dokumentus, tausoti patikėtą turtą, 

efektyviai naudoti eksploatacijai skirtas lėšas; 

7.6. reikalauti iš mokinių laikytis mokinio elgesio taisyklių, užkirsti kelią drausmės 

pažeidimams; 

7.7. laukti mokinių autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse); 

7.8. stebėti juos įlipant (išlipant) į autobusą ir tik jam sustojus,- tvarkingai, teikiant 

pirmenybę jaunesnio amžiaus mergaitėms ir berniukams bei neįgaliesiems; 



7.9. priminti jiems, kad į kitą kelio (gatvės) pusę eitų tik nuvažiavus autobusui ir tik pėsčiųjų 

perėjose, o jei jos nėra, - stačiu kampu, įsitikinus, kad arti nėra važiuojančių transporto 

priemonių; 

7.10. mokinius vežti su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis; šias žibintų 

šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją įjungti ir sustojus, kai mokiniai įlaipinami (išlaipinami) 

tamsoje arba esant blogam matomumui; 

7.11. įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, nedelsiant kviesti policiją ir greitąją pagalbą, jei 

įmanoma, suteikti pagalbą pačiam arba pasitelkti kitus, be to, sugedus autobusui nurodyti jiems, 

kaip racionaliausiu būdu pasiekti mokyklą arba namus, ir pranešti autobuso savininkui apie 

įvykį. 

 
IV. VAIRUOTOJO TEISĖS 

 

 

8. Vairuotojas turi teisę: 

8.1. nevykti į kelionę ir nevežti mokinių esant pavojingoms eismo sąlygoms, blogais 

(nepravažiuojamais) keliais ir pan.; 

8.2. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, vadovaudamasis 

darbo ir kolektyvinės sutarties reikalavimais; 

8.3. atsisakyti dirbti pažeidžiant darbo ir poilsio laiko režimą arba autobuse esant techninių 

gedimų, turinčių įtakos saugiam eismui; 

8.4. reikalauti, kad būtų skiriama užtektinai lėšų, reikalingų autobuso eksploatacijai ir 

remontui, ir kad autobuse būtų įrengti tachografai (įrenginiai, fiksuojantys transporto priemonių 

darbo ir greičio režimus), taip pat minėti autobusai atitinkamu metų laiku būtų aprūpinti 

žieminėmis padangomis. 

 
V. VAIRUOTOJUI DRAUDŽIAMA 

 

9. Vairuoti transporto priemonę neturint tam teisės, išvykti į kelionę techniškai netvarkingu, 

nešvariu (iš išorės ir vidaus) autobusu, be būtinų dokumentų. 

10. Vairuoti transporto priemonę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų 

svaigiųjų medžiagų. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti 

pavojus saugiam eismui. 

11. Vežti pašalinius asmenis (ne mokinius ir jų globotinius) arba daugiau mokinių, negu 

mokykliniame autobuse įrengta sėdimų vietų. 

12. Vartoti necenzūrinius žodžius bei autobuse rūkyti mokinių akivaizdoje. 

13. Sugedus autobusui arba įvykus nelaimei palikti mokinius be priežiūros. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Vairuotojas, vykdydamas pareigas, už įvykio keliuose pasekmes atsako pagal vidaus 

darbo tvarkos taisykles Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

15. Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į konkrečią pareigybę, savo iniciatyva arba  

gimnazijos savivaldos institucijų siūlymu gali konkretinti šį pareigybės aprašymą. 

16. Už papildomas pareigas arba papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą atlyginama teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

   

___________ 
 

 

 

Susipažinau ir sutinku:  .................................................................................................... ................... . 

   (vardas pavardė, parašas, data) 


