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ĮSTAIGOS NERINGOS MUZIEJAI VAIRUOTOJO 
PAREIGINIAI NUOSTATAI 

Nr. 013 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pareigybės grupė – III 
2. Pareigybės pavadinimas – Vairuotojas (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 832203) 
3. Pareigybės lygis – B 
4. Įstaigos Neringos muziejai (toliai – Muziejus) Vairuotojo pareigybė reikalinga, kad laiku ir 

saugiai įstaigos vadovybė, darbuotojai būtų vežami į numatytas vietas, prižiūrėti ir remontuoti 
(kiek įmanoma), transporto priemonę. 

5. Vairuotojo pareigoms skiria ir atleidžia įstaigos vadovas. Vairuotojas tiesiogiai pavaldus 
muziejaus direktoriui. 

6. Vairuotojas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant 
muziejaus darbo organizavimo tvarką. 

 
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
8. Vairuotojo pareigoms priimamas, sąžiningas, pareigingas, sugebantis savarankiškai dirbti asmuo, 

turintis specialų išsilavinimą bei vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos 
kategorijos transporto priemones bei ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį. 

9. Vairuotojas turi žinoti autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų ir atskirų agregatų 
paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius, gedimų įtaką saugiam eismui, 
keliamus techninio aptarnavimo, remonto bei priežiūros reikalavimus, su tuo susijusios 
dokumentacijos pildymo tvarką, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą, gebėti naudotis 
žemėlapiu, gerai orientuotis eismo situacijose. 
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10. Vairuotojas turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, 
poįstatyminius aktus, reglamentuojančius saugų eismą, darbų saugos ir priešgaisrinius bei 
elektrosaugos, aplinkos apsaugos reikalavimus, darbo santykius; 

 
III. PAREIGOS 

11. Vairuoja, prižiūri jam paskirtą transporto priemonę, rūpintis jos remontu. 
12. Paruošia transporto priemonę techninei apžiūrai. 
13. Pildo kelionės lapus, laiku pateikia juos ir degalų įsigijimo kvitus Muziejaus buhalterijai. 
14. Saugoja transporto priemonės ir kelionės dokumentus, degalų įsigijimo kortelę. 
15. Laikosi kelių eismo taisyklių, darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
16. Vykdo kitus vienkartinius Muziejaus direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose 

nuostatuose, tačiau susijusius su Muziejaus vykdoma veikla. 
17. Tausoja Muziejaus nuosavybę. 
18. Tikrina automobilio techninę ir sanitarinę būklę, švarą prieš išvykdamas į kelionę, kelionėje ir 

parvykęs. 
19. Nustato automobilio gedimus ir juos pašalina. 

 
IV. VAIRUOTOJO TEISĖS  

 
20. Lengvojo – krovininio automobilio vairuotojas turi teisę: 
21.1. nevykti į kelionę nepravažiuojamais keliais, sunkiomis meteorologinėmis sąlygomis arba 

įvykus stichinei nelaimei; 
21.2. reikalauti, kad būtų laikomasi nustatyto darbo ir poilsio režimo; 
21.3. reikalauti, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo skirtų pakankamai medžiagų, kuro, atsarginių 

dalių automobilio techninei būklei užtikrinti, vežimo dokumentų, kad būtų sudarytos 
normalios ir saugios darbo, remonto, techninės priežiūros sąlygos; 

21.4. nepradėti dirbti, jei nesudaromos saugios darbo sąlygos, verčiama dirbti techniškai 
netvarkingu automobiliu ir nepailsėjus. 

 
V. ATSAKOMYBĖ  

 
22. Lengvojo – krovininio automobilio vairuotojas atsako už: 
22.1. saugų keleivių vežimą visą kelionės laiką; 
22.2. mandagų keleivių aptarnavimą; 
22.3. automobilio eksploatavimo ir parkavimo reikalavimų vykdymą; 
22.4. darbo ir poilsio laiko režimo pažeidimus; 
22.5. avarijas, nelaimingus atsitikimus padarytus dėl jo kaltės; 
22.6. duomenų teisingumą kelionės lapuose; 
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22.7. kelių eismo saugumo, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos ir turto 
apsaugos, asmens higienos, vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų pažeidimus; 

22.8. žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 
22.9. jam patikėtos transporto priemonės saugumą komandiruotės metu; 
23. Už netinkamą pareigų vykdymą vairuotojas atsako pagal muziejaus nuostatus, vidaus darbo 

tvarkos taisykles, Lietuvos Respublikos Darbo sutarties ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 
     
 


