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I. PAREIGYBE

1' Kaisiadoriq r. Liezmaiqmokyklos-dafielio,,Vaikystes dvaras" (toliau- mokykla) vairuotojo
pareigybe yra priskiriama kvalifikuotq darbuotojq grupei.
2, Pweigybes lygis ir kodas: vairuotojas priskiriamas C lygio pareigybei; kodas - g32207.
3' Pareigybes paskirtis: techni5kai tvarkingu mokykliniu autobusu saugiai ir laiku veZioti mokinius
i/is mokyklos ir kitais ugdymo tikslais bei mar5rutais, nurodytais mokyklos direktoriaus isakyme.4' Pavaldumas: vairuotojas pavaldus direktoriui, tiesiogiai atskaitingas direktoriaus pavaduotojui
tikiui ir bendriesiems reikalams.

II. SPECIALUS NNMALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM
DARBUOTOJUI

5. Vairuotojo kvalifikacijai keliami Sie reikalavimai:
5'1' tureti ne Zemesni kaip vidurinis i5silavinimas ir igyta D kategorijos keliq transporlo priemones
vairuotoj o paLymejimq;
5.2. analogiSka darbo patirtis;
5'3' vairuotojas turi buti greitos orientacijos, aStrios regos, mokantis greit ir teisingai ivertintipadeti;

6. Vairuotojas turi Zinoti ir iSmanyti:
6,1. keliq eismo taisykles ir praktiSkai jomis vadovautis;
6'2' vaituoiamo autobuso irengimo, veiklos principus ir naudojimo bei prieZiuros ypatybes;
6'3' marSruto, kuriuo jis vaZines ypatumus: sustojimq vietas, mokiniq skaidiq, pavojingus kelio
ruoZus (slidZius, duobetus, su vingiais ir susiaurejimais, nuokalnemis, ikalnemis ir kt,);
6'4' mokiniq veZimo ypatybes mokiniq atostogq metu, poilsio dienomis, ekskursijq metu, prasidejus
rudens ir Ziemos sezonui bei nepalankiomis oro s4lygomis;
6'5' kaip jam elgtis eismo ivykio metu, moketi suteikti pirmqj4 medicinos pagalb4 nukentejusiems
nelaimingo atsitikimo metu;
6,6. kaip elgtis autobuse kilus gaisrui.
7. Vairuotojas privalo vadovautis:
7,1, Lietuvos Respublikos istatymais ir pof statyminiais aktais;
7 '2' Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais
norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veiklq, darbo santykius, darbuotojq
saug4 ir sveikat4;
7.3, darbo tvarkos taisyklemis;
7,4, darbo sutartimi;
7.5, Siuo pareigybes apra5ymu;
7'6' kitais mokyklos lokaiiniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir
pan.).



III. Slas PAIIEIGAs Btruai,qiro DARBUoToJo FUNKCIJoS

8. Vairuotojo funkcijos:
8,1, atvykti i darbq nustatytu laiku, gerai pailsejusiam, blaiviam;
B'2, patikrinti autobuso techning buklg; tikrinimo metu ypatingq demesi atkreipti i:
8,2,1. autobuso kuro sistemos, silciymo ir tepimo sistemr4 buklg;
8.2.2. stabdZiq ir vairo bUklE;

8.2,3. autobuso vidaus apsvietimo, signalizavimo, kontroliniq prietaisq darb*;
8'2'4' arttmqill ir tolimqjq Sviesq zibintq, gabaritiniq ir stovejimo sviesq, posukio rodikliq ir kt.
veikim4;

8'3' patikinti, ar autobuse yra pirmosios pagalbos vaistinele, pirminds gaisro gesinimo priemonds,
avarinio sustojimo Zenklas arba mirksintis raudonas zibintas, autobuso remontui kelioneje reikalingi
irankiai ir atsargines dalys;
8'4' patikrinti, ar autobuso duslintuvo vamzdis tvarkingas, ar ismetamos dujos nepateks i autobuso
salon4;

8,5. patikrinti autobuso padangq b[klg, ar slegis jose atitinka normini;
8'6' patikrinti, ar i5 autobuso nesisunkia vanduo/auSinimo skystis, kuras, tepalas, ar nestringa durq
uZdarymo mechanizrnas;

8'7' pasirupinti, kad ant autobuso priekines ir uZpakalines dalies butq pritvirtinti kvadratiniai
geltonos spalvos skiriamieji zenklai su raudonu apvadu ir juodu kelio Zenklo simboliu VAIKAI, kad
ant autobuso Sono bDtq uZraSas MOKyKLINIS;
8'8. jeigu autobusas nesvarus, privalo i5valyti jo salon4, nuplauti autobuso iSorg;
8'9' isvykstant i keliong, su savimi tureti vairuotojo paZymejim4, transporto priemones registravimo
liudijim4 ir jos valstybines tecllrines apZilros talon4, istatymq nustatyt4 draudimo dokument4,
mokyklos direktoriaus isakym4, keiiones lap4, marsruto tvarkarasti ir kitus bDtinus dokumentus;
8' 10' keliq eism4 kontroliuojantiems pareigunams pareikaiavus, pateikti atitinkamus dokumentus.
9' Autobuso vairuotojas privalo laiku ir saugiai nuvezti mokinius ipaskirties viet4:
9'1. imokyklE, is mokyklos, i ekskursii4 is ekskursijos ir kitas vietas;
9.2. Iaukti mokiniq nustatytose autobuso sustojimo vietose - stotelese;
9'3' uztikrinti, kad mokiniai galetq saugiai ilipti ir iSlipti i5 autobuso nustatytose sustojimo vietose
pagal mokiniq gyvenamqj4 viet4;
9'4' stebeti mokinius, kad jie iliptq ! autobusE ir i5liptq is jo autobusui sustojus. {lipus mokiniams,
patikinti, ar autobuso dureles gerai uZdarytos;
9'5' reikalauti, kad mokiniai liptq i autobus? ir i5liptq is jo tvarkingai, teikdami pinnenybg jaunesnio
amZiaus mergaitems ir berniukams bei neigaliems asmenims;
9'6' reikalauti i5 mokiniq laikytis mokiniq elgesio taisykliq, neleisti smurlauti, tydiotis, triuksmauti,
vartoti necenzlrinius Zodzius, Siukslinti ir padiam elgtis kultDringai: nerekti, nesikeikti, ner'kyti
autobuse ir mokiniams matant bei kt.;
9'7' mokinius veZti su nuolat ijungtomis artimosiomis Zibintq sviesomis; avaring signalizacij4
(ziburelius) [iungti sustojus, kai mokiniai ilaipinami ar islaipinami;
9'8' islaipinti rnokinius taip, kad jiems nereiketq p.r.iti kelio; jeigu tokios galimybes nera,
islipantiems i5 autobuso mokiniams paaiSkinti, kad i kitq kelio ar gatves pusg galima eiti tik
nuvaziavus autobusui ir tik per pesdiqjq perejq, o jeigu tokios nera, eiti stadiu kampu, isitikinus, kad
arli nera vaZiuoj andiq transporto priernoniq ;

9'9' veiti mokinius labai atid,Liai, pasirinkti saugq greiti, nepradeti staigiai vaZiuoti ir staigiai
stabdyti, i5skyrus atvejus, kai staigus stabdymas butinas avarijai isvengti;
9'10' veaant mokinius atidLiai stebeti Sviesoforq, eismq reguliuojandiq pareigrlnq signalus, kelio
Zenklus, keliq Zenklinim4, autobuso mechanizmq ir prietaisq darb4; 

:



9'll' vaLiuoti per nesaugomq geleZinkeli o pervaLq tik isitikinus, kad nearteja traukinys. per
saugom? geleZinkelio pervalq reikia vaZiuoti tik tada, kai uZtvaras pakeltas, sviesoforas isjungtas
arba jame Sviedia zalia sviesa, ir isitikinus, kad nearteja traukinys;
9'12' del gedimo autobusui sustojus geleZinkelio pervaZoje, vairuotojas privalo nedelsdamas
iSlaipinti mokinius, bandyti nustumti autobus4, o jeigu tai padaryti neimanoma ir girdisi artejandio
traukinio bildesys, reikia gestais signalizuoti garvezio masinistui apie pavoiq.
10, Mokyklinio autobuso vairuotojas privalo:
10'1' nevezti mokykliniu autobusu pasalinitl asmenq (atsitiktiniq pakeleiviq), kurie neira5yti
rnokyklos direktoriaus isakyme;
10.2. nevelti daugiau mokiniq, negu mokykliniame autobuse yra sedimq vietq;
10'3' sugedus autobusui arba ivykus nelaimei, nepalikti mokiniq be prieZifiros; ivykus nelaimei,
jeigu yra suZeistq, nedelsiant kviesti greitqjq pagalbq ir poiicij4, padiam suteikti pirmqj4 pagalbq
nukentejusiems, o sugedus autobusui, kuriuo toliau tgsti keliones neimanoma, mokinius iSleisti
vykti i mokykl4 ar namus tik su lydindiu suaugusiu mokyklos darbuotoju (draudZiama palikti
mokinius vienus arba vienus isleisti vykti i rnokykl4 ar namus);
10'4, apie ivykusi4 nelaimg nedelsiant pranesti mokyklos administracijai;
11, Kad autobuse nekiltq gaisras, vairuotojas privalo:
11'1' neleisti susikaupti ant autobuso variklio ir jo karlerio dulkems, susirnai5iusioms su kuru ir
tepalais;

11,2. nenaudoti atviros ugnies arti kuro sistemos ir kuro bako;
11.3. gerai priZir)reti autobuso elektros irenginius.
12' Jeigu autobuse kilo gaisras, reikia nedelsiant evakuoti i5 jo mokinius i saugiqvieta,ir gesinti
ugnies Zidini turimomis priemonemis (gesintuvu, nedegiu audeklu, smeliu ir kt.);
l3' Mokyklinio autobuso vairuotojas privalo kasdien aiSkiai ir iskaitomai pildyti keliones
dokumentus, periodiSkai atlikti autobuso techning prieZifir4, Iaiku Salinti gedimus, galindius tureti
itakos eismo saugumui, nustatytu periodiSkumu paruoSti ir-pristatyti autobus4 techninei apLi;l]rai;
14' Negaledamas atvykti i darb4 del ligos ar kitq svarbiq prieZasdiq, iS anksto pranesti apie tai
mokyklos direktoriaus pavaduotojui fikiui.
15' Esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos administracijos, nevirSijant nustatyto
darbo laiko.

W. MOKINIU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

16. vairuotojas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smufl4:
16.1, nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius tokj itarim4 keliandius veiksmus;
16'2' primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurlauja ar yra itariamas tydiojimusi, mokyklos nuostatas
ir mokinio elgesio taisykles;
16'3' rastu informuoja patyrusio patydias, smuft4 mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar
irrykusias patydias;

16'4' esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi ipagalb4 galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, rflpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriqf irlar institucijas (pvz.:
policijq, greitqj4 pagalbq ir kt.),

v. Su.s PAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE

17' Mokyklinio autobuso vairuotojas atsako uL jampatiketq pareigq s4Zining4 ir tikslq vykdymE,
18' Mokyklinio autobuso vairuotojui gali buti taikomos drausmines nuobaudos, materialine,
administracine arba baudZiamoji atsakomybe, jei:



,1 . vairavo autobus4 neblaivus, apsvaiggs nuo narkotikq ar kitokiq kvaisarq;

o';, 'u,oot 
avaii4, del ko buvo zudauzytos transpo,to iri.rones, buvo *ot iriq ar kitq zmoniq

'3' nepasirinko saugaus greidio, del ko autobusas nuriedejo nuo kellaasdio, apvirto ir buvorgvai ar sunkiai (mirtinai) suZaloti mokiniai;

j"lffij$nejo darbo drausmg, del ko rnokiniai laiku nebuvo nuveZti i paskirties viet4 (i mokyklq,

3'5' neuztikrino mokiniq saugumo autobuse (leido smuftauti, tydiotis, varloti necenclriniusldZius ir kitaip netinkamai elgtis) ir iSlipus i5 autobuso lneperspejo, kaip saugiai pereiti gatvg irrido smurtauti, tydiotis, vattoti necenzDrinius ZodZius ir kitaip netinkamai elgtis).9' \zairuotojas uL savo pareigq netinkamE vykdymE atsako darbo tvarkos taisykriq ir,ietuvos Respublikos istatymrl rurOryru tvarka.
:0. DrausminE nuobaud4 skiria mokyklos direl<torius.


