
 

 

 

ELEKTRIKO (ATSAKINGO UŽ ELEKTROS  ŪKĮ)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I  SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

       1. Gimnazijos elektrikas  (atsakingas už elektros ūkį)  yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis: elektrikas   (atsakingas už elektros  ūkį)  priskiriamas C lygio pareigybei.  

3. Pavaldumas: elektrikas (atsakingas už elektros ūkį)   pavaldus ūkio padalinio vadovui.  
 

II  SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI   ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Kiekvienoje įmonėje  privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių 

leistina naudoti galia viršija 100 KW,  atsakingas asmuo privalo turėti aukštą elektrosaugos  kategoriją (AK). 

       2. Elektrikas (atsakingas už elektros ūkį ) privalo turėti aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą (arba 

aukštesnįjį elektrotechninį išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerius metus darbo šioje srityje stažą). 

       3.  Elektriką (atsakingą už mokyklos elektros ūkį)  skiria mokyklos direktorius  savo įsakymu. 

4. Prieš paskyrimą elektrikas (atsakingas už elektros ūkį) privalo pasitikrinti sveikatą, o vėliau 

periodiškai jo sveikata tikrinama kartą per metus. 

5 . Elektrikas (atsakingas už elektros ūkį)  privalo žinoti: 

5.1. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe ir darbo santykių įstatymus; 

5.2 potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybos procesų) priežiūros organizavimo 

pagrindus; 

5.3. priešgaisrinės saugos organizavimo mokykloje pagrindus; 

5.4. pirmos medicininės pagalbos suteikimo būdus, metodus ir organizavimą; 

5.5. nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės poveikio tyrimo ir apskaitos tvarką; 

5.6. saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius; 

5.7. Lietuvos Respublikoje galiojančias elektros įrenginių ir tinklų saugaus įrengimo bei eksploatavimo 

taisykles, kitus galiojančius norminius dokumentus; 

5.8. jo žinioje esančių elektros įrenginių gamintojų parengtas techninio eksploatavimo instrukcijas; 

5.9. Lietuvos Respublikoje galiojančius elektros įrenginių standartus; 

5.10. mokyklos, kurioje jis dirba, vidaus darbo tvarkos nuostatus. 

 

III SKYRIUS 

 ELEKTRIKO (ATSAKINGO UŽ ELEKTROS ŪKĮ)  FUNKCIJOS 
 

       6. Elektrikas (atsakingas už elektros ūkį) privalo: 

6.1. parengti mokyklos elektros įrenginių rejestrą (sąrašą), išsiaiškinti, kurie elektros įrenginiai yra 

veikiantys (atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, gamintojo parengtų Techninio eksploatavimo 

instrukcijų reikalavimus ir pasiruošimą eksploatuojant įrenginius pagal Saugos taisykles eksploatuojant 

elektros įrenginius bei Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisykles) ir patvirtinti tai savo 

parašais įrenginių rejestre; 

6.2. jeigu elektros įrenginys neveikiantis, atitinka neveikiančio įrenginio požymius – patvirtinti tai savo 

parašu rejestre; 

6.3. periodiškai tikslinti ir papildyti mokyklos elektros renginių rejestrą; 

 

 

6.4. kontroliuoti mokyklos elektros renginių techninę būklę, užtikrinti saugų ir patikimą elektros 



renginių eksploatavimą; 

6.5. kontroliuoti, kaip vykdomi mokyklos vadovo (darbdavio), jo paties, Energetikos valstybinės 

inspekcijos, Valstybės darbo inspekcijos, Technikos priežiūros tarnybos bei kitų kontroliuojančių įstaigų 

pareigūnų nurodymai dėl elektros įrengimų eksploatavimo ir jų techninės būklės; 

6.6. tikrinti įrašus įrangos defektų žurnale; 

6.7. dalyvauti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir gaisrų dėl elektros srovės poveikio tyrimo darbe, rengti 

reikiamus dokumentus; 

7. Vadovautis Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklėmis, gamintojų parengtomis 

techninio eksploatavimo instrukcijomis ir kitais norminiais dokumentais, organizuoti elektros renginių visų 

rūšių remonto darbus, techninius patikrinimus ir bandymus; parengti ir tikrinti įmonės elektros renginių 

remonto bei profilaktinių bandymų kalendorinius grafikus: 

7.1. kontroliuoti, kaip atlikti montavimo, remonto, bandymų paruošiamieji darbai, kaip atliktas darbo 

vietos sutvarkymas ten, kur buvo taikomos techninės priemonės; 

7.2. periodiškai tikrinti, ar mokykloje yra pakankamas kiekis atsarginių dalių elektros įrenginių detalių 

bei mazgų pakeitimui ar remontui; 

7.3. organizuoti rankinių elektros įrankių, jų pagalbinių įrenginių (transformatorių, srovės dažnio 

keitikliai apsauginių atjungimo įrenginių, prijungimo prie srovės šaltinio kabelių) patikrinimus ne rečiau 

kaip kartą per 6 mėnesius; 

7.4. organizuoti įžeminimo grandines tarp įžeminimo magistralės ir elektros renginių apžiūros bei varžos 

matavimus; 

7.5. kontroliuoti elektros energijos naudojimo nustatyto režimo prisilaikymą; 

7.6. tvarkyti elektros energijos sunaudojimo apskaitą, parengti ir pateikti atitinkamoms įstaigoms, 

elektros tiekimo įmonėms nustatytus ataskaitinius dokumentus; 

7.7. apie pastebėtus kokius nors skaitliukų gedimus, pranešti elektros energiją tiekiančiai įmonei; 

7.8. organizuoti pagrindinių ir papildymų elektrosaugos ženklų ir plakatų įsigijimą; 

7.9. kontroliuoti, kad visos saugos priemonės atitiktų galiojančius standartus, kad jos norminių aktų 

nustatyta tvarka būtų bandomos ir tikrinamos; 

8. Kontroliuoti, kad saugos priemonei nurodyta vardinė įtampa nebūtų mažesnė už įrenginio, kuriame, 

kuriame ji bus naudojama įtampą, kad saugos priemonė būtų naudojama tik pagal jos gamintojo nurodyta 

paskirtį; 

8.1. kontroliuoti, kad ant elektros įrenginių ir jų dalių, kur to reikalauja Saugos taisyklės eksploatuojant 

elektros įrenginius, būtų patvirtinti nuolatiniai įspėjantys ženklai. 

 

IV SKYRIUS  

ELEKTRIKO (ATSAKINGO UŽ ELEKTROS ŪKĮ) TEISĖS 

 

 

9. Elektrikas (atsakingas už elektros ūkį) darbuotojas turi teisę: 

9.1. bet kuriuo laiku lankytis mokyklos pastate, kur dirba elektros įrenginiai, tikrinti elektros įrenginių 

techninę būklę, eksploatavimo sąlygas darbų saugos taisyklių vykdymą; 

9.2. laikinai sustabdyti darbus elektros įrenginiuose, jeigu jie vykdomi nesilaikant taisyklių ir darbų 

saugos reikalavimų, jeigu darbuotojai neaprūpinami būtinomis saugos priemonėmis, nenaudoja jų, 

neįvykdytos saugos priemonės. 

 

V SKYRIUS  

ELEKTRIKO  (ATSAKINGO UŽ ELEKTROS ŪKĮ)  ATSAKOMYBĖ 

 

10. Elektrikas (atsakingas už mokyklos elektros ūkį) atsako   už saugų ir patikimą elektros įrenginių 

darbą. 

11. Elektrikui (atsakingam už mokyklos elektros ūkį)  gali būti taikoma drausminė, materialinė, 

administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 



11.1. dėl savo neveiklumo leido pažeidinėti elektros įrenginių eksploatavimo ir priežiūros taisykles, 

saugos darbe norminius aktus, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, avarija ar 

kilo gaisras; 

11.2. davė  užduotis, prieštaraujančias Taisyklių ar kitų norminių dokumentų reikalavimus; 

11.3 nekontroliavo elektros įrenginių techninės būklės; 

11.4. laiku neorganizavo elektros įrenginių remonto, patikrinimų, matavimų, bandymų; 

11.5. nevykdė arba formaliai atliko šioje instrukcijoje nurodytas pareigas. 

 

 


