
PATVIRTINTA 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. lapkričio 6 d.  

įsakymu Nr. VI-318 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 71 

Jurbarkas 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas (elektrikas) yra                             II grupėje. 
     (pareigybės pavadinimas)                                                 (nurodoma pareigybės grupė) 
2. Pareigybės lygis – C. 
  (nurodoma, kuriam lygiui (A2, B, C, D) priskiriama pareigybė) 

 

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 (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. 

3.2. Atestaciją pagal suderintą energetikos darbuotojų atestavimo schemą. 

3.3. 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. 

3.4. Žinoti Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ar Girdžių skyriaus (toliau 

– Skyrius) elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas. 

3.5. Žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo 

metu. 

3.6. Žinoti vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, 

vykdyti juos. 

3.7. Žinoti elektrosaugos priemones ir mokėti jomis naudotis. 

3.8. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės bei 

kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir 

žinoma dirbant Progimnazijoje ar Skyriuje. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Tikrina jo prižiūrimų elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę. 

4.2. Patikrina, ar nekaista kontaktai pagrindiniuose skirstyklų skyduose. 

4.3. Patikrina, ar elektros įrenginiai nesulaužyti, nepažeista jų izoliacija, ar jie neapkrauti kokiais 

nors daiktais, ar neužkrauti priėjimai prie jų. 

4.4. Patikrina, ar uždarytos ir užrakintos skirstyklų, spintų ir kirtiklių durys. 

4.5. Patikrina, ar uždengtos esančios su įtampa srovinės dalys, ar nepažeista elektros tinklų 

izoliacija. 



4.6. Patikrina, ar tvarkingi apšvietimo tinklai, ar tvarkinga pranešanti, įspėjanti ir avarinė 

signalizacija. 

4.7. Patikrina, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių 

kabeliai (laidai), ar tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, jungikliai. 

4.8. Patikrina, ar patikimai įžeminti elektros įrenginiai. 

4.9. Šalina nedelsiant pastebėtus trūkumus, o jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis, praneša 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.  

4.10. Laiku parengia ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams elektros įrenginių, 

prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam remontui reikalingų medžiagų paraišką. 

4.11. Pasirūpina, kad visada būtų reikalingų remontui medžiagų atsargų. 

4.12. Patikrina, ar gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje eksploatuojami tik atitinkamo 

saugos nuo sprogimų laipsnio ir atitinkamos saugos nuo sprogimo rūšies elektros įrenginiai. 

4.13. Sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų darbo režimui arba įvykus avarijai, savarankiškai 

ir nedelsiant imasi priemonių normalios padėties atstatymui. 

4.14. Dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose. 

4.15. Kasmet pasitikrina sveikatą. 

4.16. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Progimnazijoje ar Skyriuje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Progimnazijos nustatytą tvarką. 

4.17. Vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. 

4.18. Atlieka kitus Progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavestus 

darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

______________________________________________________________________________ 

Su pastatų ir statinių priežiūros darbininko (elektriko) pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku 

juo vadovautis darbe: 

 

 

 

 

 

 


