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ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS ELEKTROS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR 

REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto darbininko pareigybė yra priskiriama 

kvalifikuotų darbininkų grupei. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintą Lietuvos 

profesijų klasifikatorių, pareigų kodas – 741236.  

2. Pareigybės lygis – C.  Pareigybė reikalinga užtikrinti ugdymo įstaigos elektros ūkio 

priežiūrą, atlikti smulkų (iki 1000V) elektros įrenginių remontą,  ugdymo įstaigos ūkio priežiūros ir 

remonto darbus. 

 

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 įgytą vidurinę (VK) arba aukštąją (AK) 

elektrosaugos kvalifikaciją; 

3.2 gebėti taikyti savo specialiąsias technines ir praktines žinias bei įgūdžius elektros 

įrenginių remonto,  ūkio priežiūros srityje, mokėti atlikti smulkius apdailos darbus; 

3.3 išmanyti naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio rezultato pobūdį ir 

paskirtį; 

3.4 žinoti Menų mokyklos elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas; mokėti skaityti 

techninius brėžinius ir jais vadovautis savo darbe; 

3.5 gebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą, nepažeidžiant tiesioginio vadovo nurodymų;  

3.6. žinoti ir išmanyti  saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros 

įrenginių įrengimo taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių 

galiojančius reikalavimus, kiek jie yra būtini jo darbui; 

3.7. žinoti aukštyje atliekamų darbų saugos taisykles. 

3.8. žinoti įstaigos darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės 

saugos taisykles ir vadovautis kitais įstaigos vidaus dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir kt.), darbo sutartimi ir šiuo  pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. prižiūri ir užtikrina, kad įstaigoje būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi elektros 

įrenginiai ir prietaisai; 

  4.2. šalina smulkius elektros grandinių iki 1000V gedimus, atlieka elektros įrengimų ir 

prietaisų remonto darbus, remontuoja elektros apšvietimo sistemas, keičia perdegusias lempas, 

šviestuvus, sugedusius jungiklius ir jungtis. 

  4.3. atlieka elektros įrenginių ir instaliacijos profilaktikos darbus (tikrina jungčių ir 

įžeminimų kokybę ir kt.), periodiškai tikrina elektros įrenginių, pastatų, patalpų elektros tiekimo 

komunikacijų būklę 
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  4.4. atlieka smulkius apdailos darbus: prižiūri ir remontuoja vidines įstaigos patalpas, 

išorines įstaigos pastatų sienas; 

  4.5. atlieka smulkius staliaus darbus – surenka, taiso baldus, įvairų inventorių, įrenginius, 

darbo įrankius, keičia spynas; 

    4.6. atlieka smulkius krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša gautas prekes, įstaigos 

inventorių ir kt.; 

  4.7. parenka medžiagas remonto darbams; 

  4.8. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis; 

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

ir įrengimus; 

4.10. padeda užtikrinti švarą ir tvarką įstaigos vidaus patalpose ir teritorijoje lauke; 

  4.11. atsako už darbui skirtus įrankius, įrengimus bei prietaisus, bei laiko juos tvarkingus, 

tik tam skirtoje, mokyklos ugdytiniams nepasiekiamoje vietoje; 

  4.12. rūpinasi statinių ir patalpų tvarkingumu bei atitikimu gaisrinės saugos reikalavimams;  

  4.13. atsako  už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą 

žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

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

4.15. laikosi darbo pareigų, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių; 

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

  4.17. informuoja darbdavį  pakitus  darbo  procesui,  apie  pavojingus,  kenksmingus  ir  

kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;  

  4.18. teikia pasiūlymus dėl elektros įrenginių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikio, darbo 

sąlygų gerinimo, aprūpinimo reikalingais darbui įrankiais, instrumentais ir inventoriumi. 

____________________ 
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