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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ELEKTRIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Elektrikas priskiriamas kvalifikuoto darbuotojo pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgytas

elektrotechninis išsilavinimas ar kvalifikacija, nustatyta tvarka atestuotas, turintis nustatytos formos
atestavimo pažymėjimą.

3. Pareigybės paskirtis – elektros įrenginių priežiūra.
4. Pareigybės darbo sritis – elektros įrengimų, sistemų ir inventoriaus eksploatacija ir priežiūrą.
5. Elektrikas tiesiogiai pavaldus elektros energijos inžinieriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Elektrikas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgytas elektrotechninis išsilavinimas ar

kvalifikacija, nustatyta tvarka atestuotas, turintis nustatytos formos atestavimo pažymėjimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų elektriko darbo patirtį;
6.3. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje;
6.4. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimus, globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus;

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Elektrikas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. atlieka atskirus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus;
7.2. patikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę;
7.3. remontuoja elektros apšvietimo sistemos, šviesos ir garso signalizaciją;
7.4. patikrina principinių montavimo schemų markiruotę;
7.5. pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrenginiuose ir prietaisuose;
7.6. paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus;
7.7. atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto

darbus;
7.8. laiku ir kokybiškai vykdo pareiginius reikalavimus;
7.9. montuoja ir aptarnauja apšvietimo schemas, 0,4 k V komutacinių aparatų schemas;
7.10. išaiškina ir pašalina gedimus jėgos ir apšvietimo tinkluose, technologinių įrenginių elektros

varikliuose;
7.11. Elektrikas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
7.11.1. elektrotechnikos pagrindus;
7.11.2. pagrindinius duomenis apie nuolatinę ir kintamąją srovę;
7.11.3. elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo ir remonto būdus ;
7.11.4. 0,4 k V silpnų srovių laidų litavimo ir jungimo būdus;
7.11.5. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;



7.11.6. elektros įrengimų ir prietaisų montavimo ir remonto būdus;
7.11.7. elektros variklių ir prietaisų, komuntacinės ir įvadinės aparatūros, jungiklių, kontaktų

darbo principus ir sandarą;
7.11.8. racionalius elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, apsaugos nuo

perkrovų būdus;
7.11.9. saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančius elektros

įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;
7.11.10. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams.
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