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VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO
AUTOBUSO VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.

BENDROJI DALIS

1. Autobuso vairuotoju priimamas dirbti asmuo turintis vairuotojo pažymėjimą (teises),
suteikiantį teisę valdyti nurodytos kategorijos automobilį.
2. Autobuso vairuotojas yra tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui.
3. Autobuso vairuotojas priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo, direktoriaus įsakymu pagal
galiojantį LR darbo kodeksą ir kitus įstatymus bei teisės aktus.
4. Autobuso vairuotojas savo darbe vadovaujasi direktoriaus įsakymais, ūkvedžio nurodymais,
vidaus darbo tvarkos, saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, higienos ir sanitarijos taisyklių
reikalavimais, pareigybės aprašymu.
II.
PAREIGOS
5. Priskirtą mikroautobusą eksploatuoti techniškai tvarkingą, po darbo laikyti nurodytoje
saugomoje vietoje, nepalikti mikroautobuse techninio paso, kelionės lapų, draudimo liudijimo.
6. Saugoti jam priskirtą transporto priemonę, užtikrinti jos techniškai tvarkingą ir patikimą darbą.
7. Atlikti mašinos remontą, profilaktiką, operatyviai pašalinti gedimus.
8. Mikroautobusą naudoti tik sporto centro tikslams.
9. Dirbti su saugos darbe reikalingomis priemonėmis.
10. Mikroautobusą eksploatuoti tvarkingą, švarų.
11. Nustatytu laiku atvykti į darbą ir visą darbo laiką dirbti nenaudojant alkoholinių, narkotinių
medžiagų.
12. Vieną kartą metuose pasitikrinti sveikatą ir pristatyti medicininę knygelę.
III.

TEISĖS

13. Atsisakyti dirbti su techniškai netvarkingu mikroautobusu.
14. Teikti pasiūlymus dėl mikroautobuso eksploatacijos gerinimo.
15. Gauti informaciją liečiančią jo darbą.
16. Atostogauti pagal numatytą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.
IV.

ATSAKOMYBĖ

17. Autobuso vairuotojas atsako už techniškai tvarkingą jam priskirtą mikroautobusą.
18. Už savalaikį remonto, profilaktikos atlikimą.
19. Už mikroautobuso sugadinimą dėl jo kaltės.
20. Už saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, higienos ir sanitarijos taisyklių laikymąsi.
21. Už tvarkos palaikymą mikroautobuso laikymą aikštelėje.
22. Už priskirtų materialinių vertybių saugojimą.
23. Autobuso vairuotojas atsako už visus kartu su juo važiuojančių asmenų (keleivių, moksleivių
ir pan.) saugumą kelionės metu.
24. Už šios pareigybės aprašymo vykdymą.
25. Už šios pareigybės aprašymo, saugos darbe ir norminių aktų pažeidimus, už materialinių
vertybių neišsaugojimą ar aplaidumą darbe taikoma LR įstatymų nustatyta drausminė materialinė
administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
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