ŪKIO SKYRIAUS ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Elektrikas yra kvalifikuotų darbuotojų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – centro elektros ūkio priežiūra.
4. Pareigybės pavaldumas - elektrikas yra tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.
II. 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
(elektrotechnika);
5.2.turėti elektriko darbo patirtį ir energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą;
5.3. žinoti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmos pagalbos suteikimo
nukentėjusiam instrukcijas. Mokėti saugiai dirbti. Mokėti atpalaiduoti nukentėjusį nuo elektros
srovės. Žinoti veiksmų eiliškumą nelaimingo atsitikimo atveju;
5.4. mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
5.5. žinoti elektrotechnikos pagrindus; kintamos srovės elektros variklių, transformatorių,
paskirstymo įrengimų, aparatūros ir prietaisų veikimo principus; elektrotechninių medžiagų
pagrindines rūšis, jų savybes ir paskirtį;
5.6. žinoti visų Centre esančių elektros įrengimų paskirtį, technines charakteristikas, darbo
režimus, techninio eksploatavimo taisykles ir instrukcijas;
5.7. privalo suprasti ir mokėti skaityti Centro pastatų elektros instaliacijos schemas ir brėžinius;
5.8. mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. prižiūri ir užtikrina, kad Centre būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi elektros įrenginiai
ir prietaisai pagal projektinę dokumentaciją;
6.2. šalina smulkius elektros grandinių iki 1000V gedimus;
6.3. atlieka smulkų elektros įrenginių remontą;
6.4. avarijų atveju organizuoja skubų elektros tiekimo sistemų remontą;
6.5. vykdo elektros apskaitos prietaisų parodymų kontrolę Centrui priklausančiuose pastatuose ir
nedelsiant šalina pastebėtus trūkumus;
6.6. atlika smulkius montavimo darbus (montuoja apšvietimo šviestuvus ir lempas, išjungėjus,
rozetes ir kt.);
6.7. nustato kabelių ir laidų galingumo apkrovą ir neleidžia jų perkrauti;
6.8. atlika elektros įrenginių ir instaliacijos profilaktikos darbus (tikrina jungčių ir įžeminimų
kokybę ir kt.);
6.9. analizuoja elektros įrenginių gedimų priežastis ir jų keliamus pavojus darbuotojų saugos ir
sveikatos ir priešgaisrinės saugos požiūriu. Apie pastebėtus trūkumus nedelsiant informuoja savo
tiesioginį vadovą;
6.10. atlieka smulkų vidaus telefono linijų remontą;
6.11. nedelsiant informuoja Centro vadovybę apie nelaimingus atsitikimus, saugos ir sveikatos
instrukcijų pažeidimus, apie pavojų kilti gaisrui ir kitus ypatingus įvykius;

6.12. vykdo kitus su Centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus.

