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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
TRAKTORININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. PAREIGYBĖ
1.
UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau  Bendrovė) Traktorininkas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus Bendrovės meistrui.
2.
Pareigybės paskirtis – prižiūrėti ir eksploatuoti Bendrovės direktoriaus įsakymu
priskirtas tarnybines transporto priemones.
3.
Darbuotoją atrankos tvarka priima ir atleidžia iš pareigų, nustato pareiginį atlyginimą,
sudaro rašytinę darbo sutartį UAB „Šilalės šilumos tinklai“ vadovas.
II.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.
Privalo turėti profesinį išsilavinimą, galiojantį traktorininko pažymėjimą leidžiantį
vairuoti traktorių, kurio variklio galia ne mažesnė negu 60 KW ir gebėti jį vairuoti.
6.
Privalo žinoti ir išmanyti:
7.
Traktorių (ekskavatorių) mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą,
gedimo požymius ir priežastis;
8.
Kelių eismo taisykles ir jų laikytis, vairavimo ypatumus tempiant priekabą ar kitas
prikabinamas priemones įvairiomis kelio dangomis ir gamtinėmis sąlygomis;
9.
Naudojamų įrankių, įrengimų sandarą ir priežiūrą, technologiją bei jiems keliamus
reikalavimus;
10. Defektų atsiradimo priežastis, būdus neleidžiančius jiems atsirasti ir ištaisymo
metodus;
11. Saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmos pagalbos
suteikimo nukentėjusiam instrukcijas, patalpų ir darbo vietos planą, būti sąžiningas, savarankiškas,
atidus, pareigingas, atsakingas;
12.
Neatidėliotinų veiksmų eiliškumą nelaimingo atsitikimo atveju, naudojimosi
pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
13. Vidaus tvarkos taisykles bei pareiginius nuostatus.
III. TRAKTORININKO PAREIGOS IR DARBO FUNKCIJOS
14. Eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti tiesioginio vadovo arba jį pavaduojančio asmens
nurodymu priskirtą tarnybinį transportą, ypatingai vykdyti kasdienę transporto priemonės apžiūrą;
15. Atlikti žemės kasimo ir šilumos tinklų gedimų bei avarijų likvidavimo darbus;
16. Darbo vietoje su savimi turėti traktorininko pažymėjimą, transporto priemonės
registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną, išduotą kelionės lapą, vaistinėlę, gesintuvą ir kitus
privalomus dokumentus suteikiančius teisę dirbti su įmonės tarnybiniu transportu;
17. Savalaikiai paruošti tarnybinį transportą techninei apžiūrai;
18. Atsakingai, kasdien pildyti eksploatuojamo transporto kelionės lapus;
19. Tinkamai naudoti nurodytų darbų atlikimui asmens apsaugos priemones;
20. Taupiai ir pagal paskirtį naudoti įstaigos resursus, atsargines dalis, degalus, tepalus,
valymo inventorių, saugoti patikėtas darbo priemones bei įmonės komercines paslaptis, pastoviai
palaikyti tvarką darbo vietoje, darbo pabaigoje ją išsivalyti ir sutvarkyti;
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21. Dirbti pagal patvirtintą darbo ir poilsio grafiką, užtikrinti pavestų užduočių kokybišką
ir savalaikį įgyvendinimą;
22. Vykdyti kitus meistro pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis bei esama
darbo vieta;
23. Darbo metu kilus bet kokiems neaiškumams ar abejonėms – nedelsiant nutraukti
atitinkamus darbus ir kreiptis į meistrą ir (ar) bendrųjų reikalų ir aplinkos apsaugos specialistą;
24. Greitai spręsti darbo eigoje kilusias problemas, nedelsiant informuoti vadovybę apie
nelaimingus atsitikimus, saugos ir sveikatos instrukcijų pažeidimus, apie pavojų kilti gaisrui ir (ar)
kitus ypatingus įvykius;
25. Nelaimingo atsitikimo darbe atveju, neišvykti iš teritorijos ir kuo greičiau pranešti
tiesioginiam vadovui.
IV. TRAKTORININKO TEISĖS
26. Gauti darbui būtiną informaciją bei visas darbui būtinas medžiagas įskaitant
asmenines apsaugos priemones;
27. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbui ir poilsiui sąlygos;
28. Informuoti meistrą ir (ar) bendrųjų reikalų ir aplinkos apsaugos specialistą apie
pastebėtus nesklandumus, trūkumus ir gedimus savo darbo vietoje;
29. Kelti kvalifikaciją;
30. Atsisakyti dirbti, jeigu jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus.
V. TRAKTORININKO ATSAKOMYBĖ
31. Traktorininkas yra atsakingas už efektyvų darbo atlikimą bei pareigų ir funkcijų
vykdymą, saugų krovinių vežimą visą kelionės laiką;
32. Už žalą padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo;
33. Už tiesioginį savo pareigų nevykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34.

Traktorininkas su šiais pareiginiais nuostatais supažindinamas pasirašytinai.

Susipažinau ir įsipareigoju vykdyti:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pavardė, vardas

Parašas

Data
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