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ŪKIO PADALINIO ENERGETIKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ  

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Ūkio padalinio energetiko, 

darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – energetikas), pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti Globos namų elektros tinklų darbą. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų Ūkio padalinio 

vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę elektros įrenginių 

įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio kvalifikaciją; 

5.2. būti gerai susipažinusiam ir mokėti vadovautis techninės eksploatacijos 

instrukcijomis, elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklėmis, saugos taisyklėmis, 

eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, vartotojų elektros 

įrenginių techninio eksploatavimo taisyklėmis, kitais įstatymais ir teisės aktais; 

5.3. žinoti pagrindinius elektrotechninius dydžius ir turėti supratimą apie elektros 

srovę, įtampą, varžą, jų matavimo vienetus ir prietaisus; 

5.4. suprasti elektrotechninius reiškinius; 

5.5. žinoti elektronikos ir automatizuoto valdymo pagrindus; 

5.6. mokėti parinkti matavimo prietaisus ir atlikti matavimus; 

5.7. mokėti skaityti elektrotechninius brėžinius ir elektros schemas; 

5.8. mokėti suteikti pirmąją pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; 

5.9. žinoti elektros gamybą, perdavimą ir skirstymą; 

5.10. žinoti transformatoriaus konstrukciją ir veikimą; 

5.11. žinoti elektros įrenginių įžeminimo bendruosius reikalavimus; 

5.12. žinoti pagrindinius žaibosaugos reikalavimus; 

5.13. gebėti įrengti įžeminimo ir žaibosaugos įrenginius ir juos eksploatuoti; 

5.14. žinoti nuolatinės srovės mašinų įrangą, veikimą ir naudojimą, pagrindinius 

montavimo ir eksploatavimo reikalavimus; 

5.15. žinoti kintamos srovės variklių įrangą, montuoti ir eksploatuoti asinchroninius 

variklius; 

5.16. žinoti elektros pavaras, montuoti ir eksploatuoti valdymo ir apsaugos aparatus; 

5.17. žinoti elektros instaliacijai keliamus reikalavimus; 

5.18. žinoti įvadinių apskaitos spintų įrengimo reikalavoimus, jas montuoti ir 

eksploatuoti; 

5.19. žinoti reikalavimus patalpų apšvietimui. 

5.20. energetikas turi būti nustatyta tvarka atestuotas pagal specialiųjų žinių vertinimo 

programą ,,Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”. Jis privalo turėti ne žemesnę kaip 

AK elektrosaugos kvalifikaciją ir ją patvirtinantį pažymėjimą. 
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III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. įvertina magnetinių ir elektromagnetinių reiškinių įtaką į elektros įrenginius; 

6.2. paruošia darbo vietą, parenka medžiagas, įrankius ir prietaisus darbams atlikti; 

6.3. parenka matavimo prietaisus ir atlieka matavimus; 

6.4. skaito elektrotechninius brėžinius bei elektros schemas; 

6.5. atlieka elektrotechninius matavimus; 

6.6. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų dirbant su elektros įrenginiais; 

6.7. suteikia pirmąją pagalbą įvairių nelaimų atvejais; 

6.8. įrengia ir eksploatuoja įžeminimo ir žaibosaugos įrenginius; 

6.9. įrengia ir eksploatuoja patalpų elektros instaliaciją; 

6.10. parenka, montuoja ir eksploatuoja apšvietimo įrenginių instaliacijos komutacinių 

ir apsaugos įrenginių: skirstomųjų skydelių skirstomųjų dežučių saugiklius, jungiklius, kištukinius 

lizdus ir kištukinių lizdų grandinių įrangą. 

6.11. veda ir kontroliuoja individualių apsaugos priemonių apskaitą ir jų patikrą; 

6.12. organizuoja ir kontroliuoja, kad elektros įrenginių operatyvaus valdymo vietoje 

būtų  Globos namų aprūpinimo elektros energija schemos, dokumentacija (operatyvinis žurnalas, 

nurodymų blankai, perjungimo lapeliai ir kt.) elektros įrenginių profilaktinio remonto grafikai, 

darbų vykdymo instrukcijos, priešgaisrinės ir individualiosios saugos priemonės, užrakinama dėžė 

arba stalčius elektros įrenginių, jėgos skydų ir spintų raktams saugoti, nuolat veikiančios ryšio 

priemonės; 

6.13. dalyvauja nelaimingų atsitikimų, avarijų tyrime, organizuoja priemonių 

įgyvendinimą jų likvidavimui; 

6.14. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.15. analizuoja ir dalyvauja elektros įrenginių, priešlaikinio susidėvėjimo, prastovų, 

avaringumo, energijos nuostolių susidarymo priežasčių tyrime, imasi priemonių jų pašalinimui; 

6.16. teikia pasiūlymus Globos namų vadovybei, svarstant bei sudarant 

perspektyvinius planus dėl Globos namų energetinės sistemos darbo ekonomiškumo didinimo, dėl 

Globos namų rekonstrukcijos ir vystymosi. 

6.17. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.18. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.19. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.20. 6.11. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais. 
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