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ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Elektrikas, kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygiui.  

2. Pareigybės lygis – C 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti saugias darbo su elektros įrenginiais ir prietaisais sąlygas, 

šalinti gedimus, susijusius su elektra. 

4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. Turėti 

ne mažesnę kaip aukštą arba vidurinę kategoriją (aptarnaujant iki 1000 V įtampos įrenginius). 

6. Gebėti dirbti komandoje. 

7. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Tikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę. Atlieka kitus 

buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto darbus. 

9. Remontuoja elektros apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizaciją, valdymo pultus. 

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

įjungimo schemomis. 

11. Atlieka patalpų elektros ūkio remonto darbus. 

12. Atlieka lauko apšvietimo remonto darbus. 

13. Periodiškai tikrina šviestuvus, juos valo, pakeičia neveikiančias lempas. 

14. Patikrina, ar elektros įrenginiai nesulaužyti, nepažeista jų izoliacija, ar jie neapkrauti 

kokiais nors daiktais, ar neužkrauti priėjimai prie jų. 

15. Žino pirminių gaisro gesinimo priemonių veikimo principus, panaudojimo galimybes, 

žinoo savo veiksmus kilus gaisrui. 

16. Praneša darbo metu pastebėtus elektros sistemos gedimus administracijai ir imasi 

priemonių jiems pašalinti. 

17. Laiku parengia ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams elektros įrenginių, 

prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam remontui reikalingų medžiagų paraišką. 

18. Atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

19. Elektrikas atsako už: 

19.1. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų darbe 

laikymąsi; 

19.2. materialines vertybes, jeigu sugadino netinkamai atlikdamas savo pareigas; 



19.3. jam patikėto inventoriaus, įrengimų ir instrumentų tinkamą naudojimą ir apsaugą. 

20. Elektrikas atsakingas už emociškai saugios ugdymosi aplinkos puoselėjimą, pageidaujamo 

elgesio modeliavimą, reagavimą į smurtinį elgesį, patyčias. 

21. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

______________________________________  

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

_________________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 


