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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro elektrikas. Pareigybės grupė – 4. Kvalifikuoti 

darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

elektrotechninį išsilavinimą, teisės aktų nustatyta tvarka būti atestuotas bei turėti nustatytos formos 

atestatą; 

3.2. turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

3.2.1. elektrotechnikos pagrindus; 

3.2.2. pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę; 

3.2.3. įstaigos apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones; 

3.2.4. elektros įrengimų ir prietaisų montavimo bei remonto būdus; 

3.2.5. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus; 

3.2.6. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį; 

3.2.7. elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir įvadinės 

aparatūros, akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. sugeba savarankiškai atlikti pavestą darbą, nepažeidžiant tiesioginio vadovo nurodymų; 

4.2. laikosi darbo pareigų, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, dirba kokybiškai, saugo 

įstaigos inventorių, įrankius ir įrengimus, kuriuos sugadinus reikia atlyginti padarytą žalą;  

4.3. pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlieka pavestą darbą; 

4.4. informuoja tiesioginį vadovą pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir 

kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai; 

4.5. kelia savo kvalifikaciją ir gerina žinias, reikalingas elektriko darbui atlikti; 

4.6. atlieka atskirus sudėtingus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir 

priežiūros darbus; 

4.7. patikrina  ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę;  



4.8. remontuoja elektros apšvietimo sistemas, įkrauna akumuliatorius, patikrina principinių 

montavimo schemų markiruotę; 

4.9. pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis 

sujungimo schemomis; 

4.10. paruošia darbui sumontuotus elektros įrengimus ir prietaisus; 

4.11. atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų remonto darbus; 

4.12. tvarkingai ir taupiai naudoja medžiagas ir žaliavas, tausoja įstaigos inventorių, įrankius 

ir įrengimus; 

4.13. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais bei tiesioginio vadovo nustatytas funkcijas. 
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