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                                             Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“    

                                                                                        direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d.  
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 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“  

ELEKTRINIŲ ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA IR PASKIRTIS  

  

                1. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ elektrinių įrengimų priežiūros darbininko  

pareigybė yra priskiriama yra priskiriama darbininkų grupei.  

                      2. Pareigybės lygis – C. 

          3. Pareigybės paskirtis – eksploatuoti (technologiškai valdyti, prižiūrėti, remontuoti, 

montuoti, bandyti, paleisti ir derinti) Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ elektros įrenginius ir būti 

atsakingam už įstaigos elektrinių įrenginių veikimą. 

          4. Pareigybės pavaldumas – darbininkas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui.  

   

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

  

                      5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus:    

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą,  

įgytą iki 1995 metų;   

                      5.2. turėti aukštąją (AK) elektrosaugos kvalifikaciją; 

                      5.3. būti atestuotam pagal energetikos darbuotojų atestavimo schemą ir turėti galiojantį  

Energetikos darbuotojo pažymėjimą;   

                      5.4. gerai žinoti ir išmanyti saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros 

įrenginių įrengimo taisyklių ir elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių galiojančius 

reikalavimus, kiek jie yra būtini jo darbui.  

  

III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

  

                      6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

                      6.1. atlieka patalpų apšvietimo priežiūros ir remonto darbus; 

                      6.2. prižiūri ir remontuoja elektros prietaisus; 

                      6.3. prižiūri ir remontuoja elektros instaliaciją, jungtukus, paskirstymo dėžutes, 

kištukinius lizdus, skydelius, saugiklius ir kt.; 

                      6.4. sistemingai tikrina, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo 

prie srovės šaltinių kabeliai (laidai), kištukinės jungtys, elektros lizdai, jungikliai; 

                      6.5. tikrina, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai, ar nekaista kontaktai 

pagrindiniuose elektros skirstymo skyduose;  

                      6.6. organizuoja teisingą elektros įrenginių eksploataciją; 
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                     6.7. užklijuoja privalomus elektrosaugos informacinius ženklus, skydeliuose žymi 

valdymo schemas; 

                     6.8. dirba išbandytais ir patikrintais elektromontavimo darbams skirtais įrankiais su 

izoliuotomis rankenomis. Darbo priemones naudoja pagal darbo priemonių dokumentuose nurodytus 

jų saugaus naudojimo reikalavimus; 

                     6.9. nutraukia darbo procesą pastebėjęs esančius gedimus ar nustačius, kad elektros 

įrenginiai techniškai netvarkingi; 

                     6.10. atliekant darbus, kreipia dėmesį į tai, kad laiku būtų pašalinti vaikų gyvybei ir 

saugai pavojų keliantys gedimai; 

                     6.11. darbo dienos pabaigoje apžiūri naudotas patalpas, išjungia elektros įrenginius, 

elektros prietaisus, patikrina, ar nėra pavojaus kilti gaisrui; 

                     6.12. vykdo ir kitas lopšelio-darželio direktoriaus skirtas vienkartinio pobūdžio 

užduotis, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, neviršijant darbo sutartyje numatyto darbo laiko.   

  

IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ  

  

                     7. Elektrinių įrengimų priežiūros darbininkas atsako už:  

7.1. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

7.2.  lopšelio-darželio  darbo  tvarkos taisyklių,  darbų saugos,  priešgaisrinės  saugos,  

darbuotojų etikos normų laikymąsi;   

                     7.3. savo veiksmais ar neveiklumu padarytą įstaigai materialinę žalą; 

                     7.4. savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka.  

_____________________________ 

  

  

  

Susipažinau 


