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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

SOCIALINĖS GLOBOS IR PAGALBOS SKYRIAUS  

VAIRUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ  

 

 

1. Socialinės globos ir pagalbos skyriaus (toliau - Skyrius) vairuotojas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės  lygis C. 

3. Pareigybės paskirtis - teikti specialiojo transporto paslaugas asmenims, kurie dėl 

negalios, sunkios ligos, sužalojimo ar senatvės turi judėjimo problemų, dėl kitų ypatingų priežasčių 

negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu. 

4. Socialinio darbuotojo padėjėjas - vairuotojas  yra pavaldus Centro Socialinės globos ir 

pagalbos skyriaus vedėjui. 

 

  

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5. 1. vairuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais ir kitais socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės 

Tarybos sprendimais, Specialaus transporto paslaugų teikimo taisyklėmis, Centro ir šiais pareiginiais 

nuostatais, automobilių naudojimo taisyklėmis, kitais lokaliais teisės aktais; 

5. 2. vairuotojas turi būti baigęs socialinių darbuotojų padėjėjų 40 val. įvadinius mokymus; 

5. 3. vairuotojas privalo turėti atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį 

kaip 2 metų vairavimo stažą; 

5.4. Vairuotojas privalo žinoti: 

5.4.1. autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, 

išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;  



5.4.2. autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą; 

5.4.3. autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus; 

5.4.4. kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus ir jų laikytis; 

5.4.5. darbo įstatymų pagrindus; 

5.4.6. kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku ir jų laikytis; 

5.4.7. keleivių ir vaikų vežimo taisykles ir jų laikytis; 

5.4.8. nelaimingų atsitikimų (taip pat ir avarijų) tyrimo ir apskaitos tvarką, ja vadovautis; 

5.4.9. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimus ir jų 

laikytis; 

5.5. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

5.6. būti pareigingu, darbščiu, sąžiningu, žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir 

etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui bei taikyti 

juos praktikoje; 

5.7. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų 

priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai. 

 

 

III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

  

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

6.1. vykdo Centro direktoriaus įsakymu paskirto automobilio techninę priežiūrą, įvertina jo 

techninę būklę. Nustačius gedimą apie tai informuoja Ūkio tarnybos vadovą; 

6.2. vyksta į kelionę tik turėdamas atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 

Valstybinės įmonės ,,Regitra“ išduotą naudotojo pažymėjimą, techninės apžiūros taloną ir kitus 

privalomus dokumentus; 

6.3. pildo transporto paslaugų neįgaliesiems, nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms 

registrą ir automobilio darbo apskaitos dokumentą – kelionės lapą: pasirašo jame, fiksuoja darbo 

laiką, nuvažiuotus kilometrus; 

6.4 padeda paslaugų gavėjui įlipti į automobilį ir išlipti iš jo, esant reikalui – palydi į 

ligoninės ar poliklinikos priimamąjį, parveža į namus; 

6.5. parveža techninės pagalbos priemones neįgaliesiems iš techninės pagalbos 

neįgaliesiems centro prie SADM; 

6.6. saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonės detales bei 

medžiagas, kitas jam perduotas materialines vertybes; 



6.7. užtikrina transporto priemonės, kito jam perduoto įstaigos turto apskaitą bei saugumą; 

6.8. praneša darbo metu pastebėtus gedimus Ūkio tarnybos vadovui; 

6.9. vykdo kitus Centro direktoriaus ir socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjo 

pavedimus. 

6.10. po darbo automobilį pastato į paskirtą saugojimo vietą (garažą). 

 

IV SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ  

  

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:  

7.1. saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą 

reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi; 

7.2. savalaikį ir kokybišką šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą; 

7.3. prietaisų ir įrankių teisingą eksploatavimą bei priežiūrą; 

7.4. savalaikį ataskaitų apie transporto naudojimą pateikimą; 

7.5. paskirtą garažą, jame esančias materialines vertybes ir priešgaisrinę saugą; 

7.6. gautos informacijos naudojimą tik darbo funkcijų vykdymui;  

7.7. už keleivių saugumą kelionės metu; 

7.8. Centrui, pareiškėjui, paslaugų gavėjui padarytą žalą dėl savo kaltės ar nerūpestingo 

neatsargumo. 

____________________________________  

 

 


