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ŪKIO SKYRIAUS ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Elektrikas yra kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygiui.
2. Pareigybės lygis – C.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. išmanyti saugos, sveikatos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus bei pirmosios
medicininės pagalbos taisykles, elektros prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką,
mechanizuotų įrankių ir mechanizmų paskirtį;
3.2. žinoti savivaldybės administraciniame pastate ir garažų patalpose esančių elektros
įrenginių išdėstymą;
3.3. turėti kvalifikacinę kategoriją, leidžiančią vykdyti žemosios įtampos elektros
įrenginių priežiūrą;
3.4. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę (elektrotechniko)
kvalifikaciją bei medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą.
II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. užtikrina savivaldybės administracinio pastato, garažų patalpose ir teritorijoje
esančių elektros įrenginių ir elektros instaliacijos tinklo priežiūrą, eksploataciją, gedimų
šalinimą;
4.2. atlieka elektros įrenginių, elektros instaliacijos ir elektros prietaisų apžiūras,
užtikrina, kad įrenginiai ir prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir saugiai prijungti;
4.3. savavališkai ar nesaugiai prijungtus elektros įrenginius ir prietaisus, kurie kelia
grėsmę, automatu, kirtikliu ar kištuku išjungia, pakabina įspėjamąjį plakatą, nedelsiant
informuoja įrenginį eksploatuojantį asmenį, Ūkio skyriaus vedėją bei Statybos ir infrastruktūros
skyriaus specialistą, atsakingą už elektros ūkį;
4.4. surašo visus pastebėtus trūkumus į operatyvinį remonto žurnalą;
4.5. atliekant visas numatytas funkcijas vadovaujasi Elektriko saugos ir sveikatos
instrukcija Nr. 16;
4.6. vykdo pagal savo kompetenciją kitus Ūkio skyriaus vedėjo bei Statybos ir
infrastruktūros skyriaus specialisto, atsakingo už elektros ūkį, pavedimus;
4.7. atsako už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų ir darbo
tvarkos taisyklių laikymąsi, žalą, padarytą dėl savo kaltės ar neatsargumo;
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4.8. užtikrina patikimą ir ekonomišką visų elektros įrenginių ir elektros instaliacijos
darbo režimą;
4.9. draudžiama dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose be Statybos ir infrastruktūros
skyriaus specialisto, atsakingo už elektros ūkį, žodinio pavedimo ar raštiško nurodymo (Ūkio
skyriaus vedėjas ir Savivaldybės administracijos direktorius duoti pavedimus ar nurodymus
dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose neturi teisės);
4.10. aplaidžiai ir nedrausmingai atliekantis pareigas, nusižengęs taisyklėms arba
instrukcijoms baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka;
4.11. už savo pareigų vykdymą atsiskaito Ūkio skyriaus vedėjui.
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