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VAIRUOTOJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Vairuotoju dirbti priimamas ne jaunesnis kaip 21 metų asmuo, turintis vairuotojo
pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemones.
2.Vairuotojas privalo turėti ne trumpesnę kaip trejų metų šių transporto priemonių
vairavimo patirtį nepriklausomai nuo to, kokios kategorijos transporto priemones jis turi teisę
vairuoti.
3. Vairuotoją į darbą priima ir atleidžia centro direktorius pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus.
4. Vairuotojo atlyginimo dydį ir koeficientą nustato centro direktorius pagal
galiojančius Lietuvos respublikos įstatymus.
II. VAIRUOTOJO PAREIGOS
5. Išvykdamas į kelionę, vairuotojas privalo turėti reikiamus dokumentus (vairuotojo
pažymėjimą, transporto priemonės registracijos leidimą, valstybinės techninės apžiūros taloną,
įstatymų nustatytą draudimo dokumentą, kelionės lapą, maršruto tvarkaraštį ir kt.) ir prireikus
pateikti juos kelių eismą kontroliuojantiems pareigūnams.
6. Vairuotojas negali išvykti į kelionę techniškai netvarkinga transporto priemone,
nenuplauta, nesutvarkytu salonu, be dokumentų .
7. Neleidžiama važiuoti esant neblaiviam, sergančiam ar pavargusiam tiek, kas gali
sudaryti pavojų eismo ir keleivių saugumui, taip pat be pirmosios pagalbos vaistinėlės be
priešgaisrinės saugos priemonių.
8. Draudžiama vežti pašalinius asmenis, vartoti necenzūrinius žodžius, rūkyti
transporto priemones salone.
9. Nuolat prižiūrėti transporto priemonės techninę būklę ir jo komplektiškumą, laiku
šalinti gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui, pritvirtinti skiriamuosius ženklus pagal
nustatytus reikalavimus.
10. Periodiškai atlikti autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį
paruošti ir pristatyti techninei apžiūrai.
11. Suprantamai ir laiku (kasdien) pildyti kelionės dokumentus, tausoti patikėtą turtą,
efektyviai naudoti eksploatacijai skirtas lėšas.
12. Vykdyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
13. Įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, nedelsiant kviesti policiją ir greitąją medicinos
pagalbą, jei įmanoma, suteikia pagalbą pats arba pasitelkia kitus, be to, sugedus transporto
priemonei, padeda keleiviams pasiekti numatytą tikslą. Apie įvykį informuoja draudimo kompaniją
ir centro direktorių.
III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
14.Centro vairuotojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
14.1.kelių eismo taisykles, automobilio sandarą ir eksploataciją, saugaus eismo,
keleivių vežimo ir bagažo gabenimo nuostatas;
14.2. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
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14.3. pakankamai gerai valdyti automobilį, kad nesusidarytų pavojingų situacijų arba
atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;
14.4. elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti nelaimių keliuose bei
netrukdyti eismo srautui;
14.5. atkreipti dėmesį į visus veiksnius (alkoholį, nuovargį, blogą regėjimą, emocijas ir
kt.), kad visiškai galėtų pasinaudoti saugaus vairavimo galimybėmis;
14.6. užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių, labiausiai neapsaugotų,
rodant deramą pagarbą visiems kitiems;
14.7. transporto priemonių priklausomybę kategorijoms, jų paskirtį, naudojimą,
leidžiamą
maksimalų svorį;
14.8. automobilio agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį bei jų išdėstymą, vartojamas
eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, techninių gedimų požymius;
14.9. valstybinių techninių apžiūrų periodiškumą;
14.10. kelių eismo taisykles ir saugaus eismo pagrindus, atsakomybės rūšis ir jų
taikymą už šių taisyklių, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų ir kitus pa
žeidimus;
14.11. autoavarijų priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis
sąlygomis,
kelių tipais ir jų danga, paros laiku, kitų eismo dalyvių menka patirtimi;
14.12. psichologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos,
nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką reakcijai ir dėmesiui, eismo pavojaus supratimui
ir optimalių sprendimų priėmimui;
14.13. saugumo veiksnius, susijusius su keleivių vežimu;
14.14. taisykles, kaip elgtis įvykus autoavarijai;
14.15. autobuso ir gyvybės draudimo tikslus, rūšis ir rizikos grupes;
14.16. autobusų klasifikaciją ir paskirtį, sandaros ypatumus;
14.17. autobuso vairavimo ypatumus dėl riboto matomumo;
14.18. veiksmus ir keleivių evakuavimo taisykles kilus gaisrui;
14.19. tachografo naudojimo taisykles;
14.20. nustatyti autobuso gedimus, turinčius įtakos saugiam eismui ir aplinkai, ypač
vairo, pakabos, stabdžių, padangų, žibintų bei posūkių rodiklių, reflektorių bei skaidytuvų,
veidrodžių, priekinių stiklų, valytuvų, išmetamų dujų šalinimo sistemos, įvertinti gedimų rimtumą
ir juos pašalinti tinkamu būdu;
14.21. prieš važiuojant patikrinti automobilio tvarkingumą, komplektiškumą ir
pasirengti saugiai vairuoti:
14.21.1. patikrinti eksploatacinių medžiagų kiekį agregatuose ir prireikus jomis
papildyti iki reikiamų normų;
14.21.2. patikrinti, ar automobilyje yra reikalaujami įrankiai, saugos prietaisai ir įtaisai,
pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemonės;
14.21.3. tinkamai sureguliuoti vairuotojo sėdynę, veidrodžių padėtį, saugos diržus.
14.22. laikytis darbų saugos ir priešgaisrinių reikalavimų, atliekant transporto
priemonių priežiūros darbus, šalinant gedimus bei vartojant eksploatacines medžiagas;
14.23. eksploatuojant automobilį, taisyklingai naudoti variklio paleidimo įrenginius,
valdymo pedalus ir svirtis, kitus (antrinius) transporto priemonės valdymo įtaisus;
14.24. pasirinkti optimalų eismo režimą, atsižvelgiant į kelio ženklus, kelių žymėjimą,
signalus, eismo judrumą juostose, oro ir kelio sąlygas;
14.25. laikytis saugaus atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės,
atsižvelgiant į sustojimo kelią;
14.26. laiku įspėti eismo dalyvius apie atliekamus manevrus važiojant eismo juostomis,
sankryžose, nuvažiuojant nuo bortelio (sustojimo vietos) arba sustojant;
14.27. atsižvelgti į dinaminius transporto priemonių gabaritus, veikiančias jėgas bei
atsargumo priemones, kurių reikia imtis dėl taškomo vandens, purvo ir kt;
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14.28. saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius;
14.29. įvertinti kitų eismo dalyvių (pėsčiųjų, dviratininkų, mopedų vairuotojų,
važnyčiotojų) veiksmus ir laiku išvengti pavojų;
14.30. numatyti galimas avarines situacijas, nustatyti eismo pavojus, įvertinti jų
rimtumą ir laiku priimti teisingus sprendimus autoavarijai išvengti;
14.31. suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems;
14.32. laikytis vairuotojo etikos ir vairavimo kultūros, vykdyti policijos ir eismo
reguliuotojų nurodymus;
14.33. rodyti santūrumą kiekvienam eismo dalyviui, susijusiam su avarija, bei policijos
darbuotojui, sustabdžiusiam autobusą.
IV. VAIRUOTOJO TEISĖS
15. Vairuotojas turi teisę:
15.1. nevykti į kelionę ir nevežti keleivių esant pavojingoms eismo sąlygoms, blogais
(nepravažiuojamais) keliais ir pan.;
15.2. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbo ir poilsio sąlygas;
15.3. atsisakyti dirbti pažeidžiant darbo ir poilsio režimą arba automobilyje esant
techninių gedimų, turinčių įtakos saugiam eismui;
15.4. reikalauti, kad būtų skiriama užtektinai lėšų, reikalingų automobilio eksploatacijai
ir remontui, o automobilis, atitinkamu metų laiku, būtų aprūpintas žieminėmis padangomis.
V. VAIRUOTOJO ATSAKOMYBĖ
16.Vairuotojas atsako:
16.1. už profesinės etikos, saugaus eismo, elgesio kultūros, pervežant keleivius,
pažeidimus;
16.2. už avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;
16.3. už kelių eismo saugumo reikalavimų nesilaikymą, saugos ir sveikatos darbe,
priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus;
16.4. už darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų nevykdymą;
16.5. už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam;
16.6. už žalą, padarytą centrui, keleiviams, dėl savo kaltės ar neatsargumo.
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