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BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) elektriko pareigybė 

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Centro elektriko pareigybė reikalinga atlikti Centro elektros ūkio techninę priežiūrą, 

eksploataciją ir remontą. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

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

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

5.2. turėti galiojančius elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus; 

5.3. turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

5.3.1. elektrotechnikos pagrindus; 

5.3.2. pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę; 

5.3.3. Centro apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones; 

5.3.4. elektros įrengimų ir prietaisų montavimo bei remonto būdus; 

5.3.5. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus; 

5.3.6. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį; 

5.3.7. elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir 

įvadinės aparatūros,  jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą; 

5.3.8. racionaliausius elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, 

apsaugos nuo perkrovų būdus; 

5.3.9. relinės apsaugos paskirtį; 

5.3.10. įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus; 

5.3.11. visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus; 

5.3.12. bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus; 

5.3.13. saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių 

elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką; 

5.3.14. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką, esant elektrosaugos 

pažeidimams; 

5.3.15. išmanyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, saugumo 

techniką dirbant su įvairiais įtaisais ir įrankiais; 

5.4. būti supažinus su Centro darbo tvarkos taisyklėmis; 

5.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlieka jam pavestą darbą; 

6.2. atlieka elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus; 

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

6.4. remontuoja elektros apšvietimo sistemas, keičia perdegusias lempas, šviestuvus, 

sugedusius jungiklius ir jungtis; 

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

sujungimo schemomis; 

6.6. paruošia darbui sumontuotus elektros įrengimus ir prietaisus; 

6.7. montuoja elektros instaliaciją, demontuoja senus elektros įrenginius; 

6.8. patikrina, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės 

šaltinių kabeliai (laidai), ar tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, jungikliai; 

6.9. pastebėtus trūkumus nedelsiant šalina, o jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis, 

praneša Centro direktoriui; 

6.10. esant poreikiui ir gavus direktoriaus nurodymą, Centro vardu perka įvairias prekes ir 

pristato į Centrą su visais privalomais dokumentais (PVM sąskaita – faktūra, garantiniu 

lapu, naudojimo instrukcija). Išaiškėjus, kad prekė nekokybiška ir netinkama, grąžina ją 

į parduotuvę; 

6.11. vykdo saugaus darbo taisyklių reikalavimus ir savo veiksmais nesukelia pavojaus 

kitiems įstaigos darbuotojams. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. už tvarkingą elektros įrengimų prijungimo elektros instaliacijos techninę būklę; 

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

darbą;  

7.3. darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

vykdymą; 

7.4. avarijas, sutrikimus, darbo drausmės pažeidimus, nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko 

dėl jo kaltės. 
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