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ELEKTRIKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

     

 
I.    PAREIGYBĖ  

 
1. Pareigybės pavadinimas- Elektrikas. Grupė- Kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybė priskiriama-  C lygiui . 

3. Pareigybės paskirtis- atlikti mokyklos elektros ūkio techninę priežiūrą, eksploataciją, 

užtikrinti mokyklos objektų elektrosaugą. 

4. Pareigybės pavaldumas-Elektrikas   tiesiogiai pavaldus  bazės vedėjai  

 
II. SPECIALŪS I REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą aukštesnįjį išsilavinimą ir 

elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti. 

5.2. žinoti mokyklos objektų technologinius, su elektros energijos naudojimu susijusius 

procesus, saugos taisykles, elektros įrengimų pajėgumą, didžiausias leidžiamas elektros 

tinklo apkrovas, įrenginių darbo režimus; 

5.3. išmanyti darbe naudojamos technikos technines charakteristikas, eksploatacijos ir 

remonto instrukcijas, saugaus darbo su įrankiais taisykles; 

5.4. gebėti savarankiškai organizuoti darbą. 

5.5. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams. 

 
III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Elektrikas atlieka sudėtingus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir 

priežiūros darbus. 

6.2. Patikrina ir reguliuoja po remonto  elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę; 

6.3. Remontuoja elektros apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizaciją. 

6.4. Užtikrina vandens šildymo katilų saugų darbą. 

6.5. Pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis 

įjungimo schemomis. 



6.6. Paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus. 

6.7. Atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų 

remonto darbus. 

 
IV.ATSAKOMYBĖ 

 
7. Elektrikas atsako už: 

7.1. saugų ir patikimą visų elektros apšvietimo tinklų, variklių, mechanizmų ir prietaisų 

darbą. 

7.2. darbą atliktą laiku ir kokybiškai. 

7.3. teisingą darbo laiko panaudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

7.4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą. 

8. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbininkas elektrikas atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
 
Susipažinau  
_____________________________________ 

                      ( darbuotojo pareigos)  
_____________________________________ 
                      ( parašas)       
_____________________________________ 
                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  
_____________________________________ 
                       ( data)       
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