
ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ ELEKTRIKO 

PAREIGYBĖS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  IR PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

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 ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

4.2. turėti elektriko darbo patirties ir elektros energetikos darbuotojo pažymėjimą; 

5. turi žinoti ir išmanyti:  

5.1. saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir 

vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių galiojančius reikalavimus pagal 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymą „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklių patvirtinimo“ , kiek jie yra būtini jo darbui; 

5.2. žinoti elektrosaugos priemones ir mokėti jas naudoti; 

5.3. turėti asmens privalomojo sveikatos tikrinimo išvadą; 

5.4. būti susipažinus su darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklėmis; 

5.5. vadovaujasi įstaigos nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektros įrenginių eksploatavimo priežiūros nurodytais 

reikalavimais, šiuo Pareigybės aprašymu.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. tikrina jo prižiūrimų elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę; 

6.2. prižiūri, kad nebūtų pažeista laidų izoliacija, būtų tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, 

jungikliai, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros 

prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių kabeliai (laidai); 

6.3. remontuoja vidaus ir lauko instaliaciją (keičia šviestuvus, jungiklius, saugiklius, perdegusias 

lempas, prijungia elektros prietaisus ir kt.), tikrina sistemos įžeminimą; 

6.4. parengia ir laiku pateikia ūkvedžiui elektros įrengimų, prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam 

remontui reikalingų medžiagų paraišką; 

6.5. imasi priemonių normalios padėties atstatymui sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų 

darbo režimui arba įvykus avarijai, savarankiškai ir nedelsiant. Jeigu vienu metu susidarė avarinė 

situacija keliose vietose, pirmiausia šalina tuos gedimus, kurie kelia pavojų žmonių saugai, gali 

sukelti gaisrą; 

6.6. atlieka smulkų įrengimų, prietaisų remontą (jei yra galimybė tai padaryti); 

6.7. palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje; 

6.8. dalyvauja Lopšelio-darželio teritorijos tvarkymo talkose, prireikus talkina grupės ir įstaigos 

organizuojamų renginių darbuose;  

6.9. vykdo kitus įstaigos direktoriaus teisėtai jam pavestus darbus. 

 

 


