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ELEKTRIKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Elektrikas yra kvalifikuotos darbuotojų grupės sudėtyje. 

 2.Pareigybės lygis : priskiriamas C lygiui. 

  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

            3.Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 

            3.1. Elektriku skiriamas asmuo, turintis vidurinį ar spec. vidurinį išsilavinimą. Privalo turėti 

galiojančią VK kvalifikacinę kategoriją, 2 metų darbo patirtį šioje srityje. 

4. Elektriku skiriamas asmuo  turi žinoti (išmanyti): 

 4.1. Darbų saugos reikalavimus. 

4.2. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis. 

4.3. Mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

 5. Elektrikas savo darbe vadovaujasi: 

 5.1. Aptarnavimo ir ūkio padalinio nuostatais. 

 5.2. Socialinės  globos  namų  vidaus tvarkos taisyklėmis. 

 5.3. Šiuo pareigybės aprašymu. 

 5.4. Etikos kodeksu. 

 5.5. Saugos taisyklių eksploatuojant elektros  įrengimus reikalavimais. 

 5.6 Elektriko asmeninių savybių privalumas: sąžiningumas, atsakingumas, punktualumas, 

pareigingumas, gebėjimas dirbti komandoje, kolektyvinių interesų paisymas. 



 

 

 

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

6. Elektrikas vykdo šias funkcijas: 

 

            6.1. Tvarko ir prižiūri visą įstaigos elektros ūkį ir elektros apskaitą. 

 6.2. Mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti instrukcijos „Saugos taisyklių eksploatuojant 

elektros įrenginius“ reikalavimus. 

 6.3. Prižiūrėti ir atlikti profilaktinius darbus 0,4 kV. el. įtampos pastotėje. 

 6.4. Prižiūrėti ir atlikti remontą elektros apšvietimo tinkluose visose globos namų patalpose 

ir teritorijoje; techninius įrenginius valgykloje, skalbykloje, ventiliacijos sistemose, dezinfekcinėje 

kameroje, kanalizacijos siurblinėje ir kt., o reikalui esant, keisti mazgus arba visą techninį įrenginį. 

 6.5. Prižiūrėti ir remontuoti priešgaisrinę signalizaciją, ventiliacijos tinklus, TV kolektyvines 

antenas.  

 6.6. Prižiūrėti ir profilaktiškai aptarnauti elektros skydines, palaikyti jose tvarką ir švarą bei 

atitiktį techniniams reikalavimams. 

 7. Kartą per metus profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. 

 8. Laikytis darbų saugos reikalavimų. 

 9. Vykdyti kitus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams,  susijusius su darbine veikla. 

    10.Nuolat domėtis ir kelti savo profesinę kvalifikaciją. 

    11.Reikalauti būtinų specialių darbo saugos priemonių, specialios aprangos bei specialių 

darbo įrankių tiesioginiam pareigų atlikimui bei darbų vykdymui ir užtikrinti jų gerą stovį. 

   12.Užtikrinti pavestų darbų savalaikį ir kokybišką atlikimą. 

   13.Saugoti ir prižiūrėti patikėtą įrangą, įrankius ir kitas materialines vertybes. 

   14.Operatyviai reaguoti ir dalyvauti šalinant techninius energetinio ūkio nesklandumus. 

   15.Atsako už priverstinę elektros įrenginių prastovą dėl elektros įrenginius aptarnaujančio 

darbuotojo kaltės. 

   16 .Prižiūri tvarką ir švarą darbo vietoje bei savo padalinyje. 



   17.Vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus, susijusius su darbine 

veikla ir įstaigos gerbūvio darbais. 

   18.Už savo pareigų netinkamą vykdymą arba nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir darbo vidaus taisyklių darbuotojams nustatyta tvarka. 

   

 ________________________________ 
  (parašas) 

 ______________________________________ 

  (vardas pavardė) 

 ________________________________ 
  (data) 

 

 


