
 

 

                                                                                                PATVIRTINTA 

                                                                                                Visagino socialinės globos namų 

                                                                                                 Direktoriaus 2017m. vasario 28d. 

                                                                                                 Įsakymu Nr.3-10 

 

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

Nr.22 

 
I. PAREIGYBĖ 

 

 1.Elektrikas – kvalifikuotų darbuotojų grupė. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3.Pareigybės paskirtis: užtikrinti globos namų apšvietimą. 

4.Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams 

 

II.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 5. Pareigybei užimti būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta elektriko 

 profesinė kvalifikacija. Eelektriku  gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka 

pasitikrinęs sveikatą,  išklausęs įvadinį, priešgaisrinės saugos ir darbo vietoje instruktažus ir 

vykdantis vidaus darbo tvarkos taisykles.           

  6.  Elektrikas turi turėti ne mažesnę kaip VK grupę (aptarnaujant iki 1000 V įtampos 

įrenginius). 

 

   7. Elektrikas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais, 

 įstaigos vadovo įsakymais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

 instrukcijomis, šiais pareiginiais nuostatais. 

 8. Privalo žinoti ir vykdyti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ bei „Vartotojų“ 

 elektros įrenginių eksploatavimo saugumo technikos taisyklių“  reikalavimus. 

 9. Žinoti pirminių gaisro gesinimo priemonių veikimo principus, panaudojimo 

 galimybes, žinoti savo veiksmus kilus gaisrui. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
 

10.Laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių. 

11.Vykdo tiesioginio vadovo nurodymus. 

12.Remontuoja elektros įrenginius ir apšvietimą. 

13.Palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje. 
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14.Privalo naudoti tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus, bei  laikyti juos tik 

 tam skirtoje vietoje. 

15.Laikytis asmens higienos reikalavimų, esant reikalui ar dirbant atskirus darbus, 

galinčius turėti įtakos žmogaus sveikatai, naudoti apsaugos priemones. 

16.Praneša darbo metu pastebėtus elektros sistemos gedimus direktoriaus 

 pavaduotojui ūkio reikalams ir imasi priemonių jiems pašalinti. 

17.Nesant darbo pagal tiesiogines pareigas, pasiliekama teisė skirti kitą darbą, 

neviršijant etatinio darbo valandų. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

  18.Elektrikas atsako už: 

  18.1.darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

darbe laikymąsi; 

  18.2. už materialinių vertybių sugadinimą, jei netinkamai atlieka savo pareigas, 

  18.3. pavestų darbų atlikimo kokybę, 

  18.4.darbo drausmės pažeidimus, 

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

  18.6.Už savo pareigų netinkamą vykdymą elektrikas atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________ 
 


