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PATVIRTINTA 

Varėnos  rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro  

direktoriaus 2019 m. kovo 12 d.  

įsakymu Nr. V-13 

                      

VAIRUOTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau-Biuras) vairuotojas yra 

Biuro II grupės kvalifikuotas darbuotojas.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis - yra aptarnauti Biuro darbuotojus. 

4. Pareigybės pavaldumas - Biuro vairuotoją į darbą priima ir atleidžia iš darbo Biuro 

direktorius. Vairuotojas tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.  

  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti pažymėjimą, suteikianti teisę vairuoti paskirtą transporto priemonę; 

5.2. mokėti valstybinę kalbą;  

5.3. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą klientui; 

5.4. būti komunikabilus, mokėti bendrauti; 

5.5. pagarbiai elgtis su kitais darbuotojais ir svečiais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas (vairuotojas) vykdo šias funkcijas:  

6.1. teikia transporto paslaugas: 

6.2. veža Biuro darbuotojus nurodytais maršrutais; 

6.3. pasikrauna Biuro direktoriaus nurodytas, Biuro veiklai organizuoti reikalingas, 

priemones; 

6.4. tikrina automobilio techninę būklę, (organizuoja) vykdo jo techninį aptarnavimą; 

6.5. teikia vyriausiajam buhalteriui kelionės lapus ir kitus apskaitai reikalingus duomenis ir 

dokumentus; 

6.6. atsiskaito už transporto išlaidas - kurą bei lėšas, skirtas transporto priemonės 

aptarnavimui; 

6.7. kurą, padangas, transporto priemonei skirtas detales ir kitas išlaidas transporto 

organizavimui turi suderinti su Biuro direktoriumi, jam nesant su direktorių pavaduojančiu asmeniu, 

ir raštu teikti poreikį asmeniui atsakingam už viešųjų pirkimų vykdymą; 

6.8. garaže ir remontui skirtoje vietoje palaiko švarą ir tvarką. 
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 6.9. laisvu nuo tiesioginių pareigų vykdymo metu, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio  Biuro 

direktoriaus pavedimus, kurie būtini siekiant įgyvendinti Biurui pavestus uždavinius ir tikslus. 

 7. Vairuotojas turi teisę: 

 7.1. reikalauti ir gauti iš Biuro darbuotojų pavestoms funkcijoms vykdyti reikalingus 

dokumentus ir informaciją; 

7.2. turėti savo pareigoms vykdyti tinkamas darbo sąlygas ir būtinas priemones; 

7.3. naudotis teisėmis, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.     

                           

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

     

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. už funkcijų ir pareigų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą; 

8.2. Biuro direktoriaus įsakymų, nurodymų vykdymą; 

8.3. už kuro, tepalų, padangų bei atsarginių dalių taupymą; 

8.4. tvarkingą automobilio techninę būklę; 

8.5. patikėtų materialinių vertybių ir dokumentų saugojimą, automobilio naudojimą tik 

darbo reikalams; 

8.6. vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi. 

8.7. teisingą atsiskaitymą už kelionės lapus ir transporto išlaidas (kurą bei lėšas, skirtas 

transporto priemonės aptarnavimui), jų pateikimą laiku; 

8.8. transportui skirtų lėšų taupymą; 

8.9. įstatymų saugomos informacijos konfidencialumą; 

8.10. Kelių eismo taisyklių laikymąsi; 

8.11. pažeidimus darbe Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Biuro direktorius pasilieka teisę atlikti šio pareigybės  aprašymo pakeitimus, papildymus su 

jais pasirašytinai supažindindamas darbuotoją.  

      

 

 

 

Susipažinau   
( Parašas) 

 

   

( Vardas, pavardė) 

 

   

( Data) 


