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TENENIŲ SENIŪNIJOS ELEKTRIKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Tenenių seniūnijos elektrikas (toliau – elektrikas) yra darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės pavaldumas – elektrikas tiesiogiai pavaldus Tenenių seniūnui (toliau – 

seniūnas). 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. turėti elektriko, elektrosaugos, santechniko kvalifikacinius pažymėjimus; 

4.2. turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą; 

4.3. išmanyti Vidaus darbo tvarkos taisykles, Tenenių seniūnijos (toliau – Seniūnija) 

nuostatus ir šį pareigybės aprašymą, darbų saugos instrukcijas, saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOS FUNKCIJOS 

 

5. Šias  pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. atlieka elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto bei priežiūros darbus, 

patikrina būklę ir reguliuoja po remonto elektros prietaisus ir aparatūros jungtis; 

5.2. remontuoja elektros apšvietimo sistemas (ir gatvių), derina schemas ir pašalina 

sudėtingų automatikos ir telemechanikos priemonių defektus; 

5.3. remontuoja įvairią aparatūrą, pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, 

prietaisuose su paprastomis įjungimo schemomis, paruošia darbui elektros įrengimus ir prietaisus, 

reguliuoja gatvių apšvietimo laiką; 

5.4. atlieka kitus buitinių elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto 

darbus; 

5.5. atlieka įvairaus sudėtingumo buitinius santechnikos darbus: ardo, remontuoja ir 

montuoja vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos dalis, ruošia atskiras detales, vamzdžius, 

kranus, smulkias metalines konstrukcijas santechniniams įrenginiams remontuoti ir užsandarinti; 

5.6. tikrina sanitarinių – techninių sistemų patikimumą, užsandarinimą, jų nusidėvėjimą, 

pakeičia atskirus mazgus, agregatus, armatūrą; 

5.7. remontuoja žolės pjovimo agregatus, benzininius pjūklus; 

5.8. nustatytu laiku pateikia vandens bei elektros skaitiklių parodymus Seniūnijos 

vyriausiajam buhalteriui; 
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  5.9. vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir įpareigojimus savo 

kompetencijos ribose. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:  

6.1. tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą; 

6.2. tinkamą darbo laiko naudojimą; 

6.3. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą, 

reikalavimų nesilaikymą; 

6.4. žalą, padarytą įstaigai dėl jo kaltės ar neatsargumo; 

6.5. savo funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________ 

 

 

Susipažinau 

_______________  

       (parašas) 

________________________  

      (vardas ir pavardė) 

____________________  

             (data)                                                

 

 


