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I.  SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ elektrikas. Pareigybės grupė – 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. būtinas aukštesnysis elektrotechninis išsilavinimas ir turėti ne mažesnį kaip 3 metų 

elektrotechninio darbo stažą;  

3.2. turi būti atestuotas pagal elektros energetikos darbuotojų atestavimo sertifikavimo 

schemą. Turi turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą, AK energetikos darbuotojo kategoriją (iki 

1000V); 

3.3. išklausyti privalomojo higieninio mokymo programą pagal sveikatos žinių atestavimo 

nurodymus, pradedant dirbti ir vėliau kas penki metai; 

3.4. išklausyti privalomosios pirmos pagalbos mokymo programą ir turėti sveikatos žinių 

atestavimo pažymėjimą pradedant dirbti ir vėliau kas penki metai. 

3.5. Elektrikas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais. Dirba vadovaudamasis Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Lopšelio-darželio nuostatais, šiuo pareigybės 

aprašymu. 

 4. Paskirtis: reikalinga mokėti eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

matuoti, bandyti, paleisti ir derinti  elektros įrenginius, organizuoti ir būti atsakingam už įrenginių 

iki 1000 V eksploatavimą. 

 

III. SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Elektrikas vykdo šias funkcijas: 

5.1. eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti  elektros įrenginius; 

5.2. pastoviai kontroliuoti ir palaikyti saugią elektros instaliaciją Lopšelio-darželio patalpose. 

5.3. prižiūrėti Lopšelio-darželio elektros tinklo instaliaciją, apšvietimą, elektros paskirstymo 

skydus, saugiklių būklę, juos remontuoti; 

5.4. vykdyti smulkius remonto darbus, pavedus Lopšelio-darželio administracijai; 

5.5. apie avarijas, gedimus, kurių nepajėgia sutaisyti pats, nedelsiant informuoti Lopšelio-

darželio administraciją; 

5.6. analizuoti savo darbą, ieškoti ir taikyti efektyvesnių savo darbo formų ir metodų; 

5.7. prižiūrėti, kad elektros įrengimai būtų įžeminti; 



 2 

5.8. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių ir 

nedelsiant praneša Lopšelio-darželio direktoriui. 

        5. 9. puoselėja emociškai saugią Lopšelio-darželio aplinką. 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir vykdysiu: 


