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 TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOS TRAKTORININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Traksėdžio seniūnijos traktorininkas  (toliau – traktorininkas) yra kvalifikuotas 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – C.  

3. Pareigybės pavaldumas- traktorininkas yra tiesiogiai pavaldus Traksėdžio seniūnui 

(toliau- seniūnui). 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

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

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį  išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;  

4.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

4.3 turėti ne mažesnę kaip 1 metų vairavimo patirtį; 

4.4. išmanyti kelių eismo ir saugos reikalavimus, mechanizmų, prietaisų paskirtį, sandarą, 

išdėstymą, gedimų požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo 

nuoseklumą ir terminus, kelio dangos klasifikaciją ir kaip važinėti ja įvairiomis klimatinėmis ir 

paros sąlygomis, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus, kuro ir tepalų 

klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir 

priemones, kelių eismo pažeidimų priežastis ir būdus jiems išvengti, dokumentų pildymo tvarką ir 

reikalavimus. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. užtikrina, kad transporto priemonė nekeltų triukšmo, neterštų aplinkos išmetamomis 

dujomis ar kitaip netrukdytų šalia kelio gyvenantiems gyventojams; 

5.2. valo sniegą nuo Traksėdžio seniūnijos (toliau – Seniūnija) kelių ir gyvenviečių gatvių, 

greideriuoja Seniūnijos kelius ir atlieka kitus darbus su greideriu; 

5.3. atlieka Laukuvos, Šilalės kaimiškosios, Šilalės miesto ir Kaltinėnų seniūnijų vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus; 

5.4. žiemos metu nuo pagrindinių kelių sniegą nuvalo iki 7 val. ryto; 

5.5. atlieka statybos-remonto darbus seniūnijai priklausančiuose pastatuose; 

5.6. tvarko pakeles, piliakalnius, kapinaites, kerta krūmus ir medžius, išveža šiukšles, 

tvarko ir prižiūri sporto aukšteles ir įrenginius; 

5.7. atlieka malkų ruošimo ir kitus aplinkos tvarkymo darbus; 
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5.8. savo kompetencijos ribose vykdo kitus Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, seniūno, seniūno pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus ir įpareigojimus. 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už; 

6.1. transporto priemonių techninę būklę; 

6.2. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų laikymąsi; 

6.3. darbo drausmės ir Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi; 

6.4. efektyvų ir laiku atliekamą darbą pagal numatytas funkcijas; 

6.5. savo funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
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_______________  

       (parašas) 

________________________  
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