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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“ TECHNINIO DARBUOTOJO 

(ELEKTRIKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Sporto centro „Atžalynas techninis darbuotojas (elektrikas) yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui. 

 

 

II. PASKIRTIS 

 

 2. Sporto centro „Atžalynas” techninio darbuotojo (elektriko)  pareigybė reikalinga 

užtikrinti sporto mokyklos elektros įrenginių tvarkingumą, prijungimą ir atjungimą, ir vykdyti  kitas 

pareiginėje instrukcijoje nurodytas funkcijas. 

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 3.1 Turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų. 

 3.2. Turi turėti elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus, bei medicinos 

įstaigos leidimą tą darbą atlikti. 

 3.3. Žinoti elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones. 

 3.4. Žinoti elektros įrenginių ir prietaisų montavimo ir remonto būdus, bei eiliškumą. 

 3.5.Žinoti racionaliausius elektros įrenginių ir prietaisų patikrinimo, remonto, 

surinkimo, apsaugos nuo perkrovimo būdus. 

3.6. Žinoti visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus. 

3.7. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimus. 

 3.8. Būti pareigingam, darbščiam, mandagiam ir paslaugiam, gebėti bendrauti. 

  

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. atlieka atskirus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros 

darbus; 

4.2. patikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę; 

4.3. remontuoja elektros apšvietimo sistemas; 

4.4.pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrenginiuose, prietaisuose su 

paprastomis įjungimo schemomis; 

4.5. paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus; 

4.6.atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų 

remonto darbus; 

4.7.susidarius grėsmingai situacijai ar įvykus avarijai apie tai praneša sporto mokyklos 

direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 



4.8.kontroliuoja, kad būtų naudojami tik tvarkingi elektros prietaisai, izoliuoti laidai, 

įžeminti elektros mechanizmai ir įrenginiai; 

4.9. perspėja darbuotojus savarankiškai remontuojančius įjungtus elektros prietaisus 

apie elektros smūgio pavojų; 

4.10. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

4.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavedimus ir užduotis, 

atitinkančius sporto mokyklos tikslus ir funkcijas. 

 

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

  5. Darbuotoją skiria ir atleidžia sporto centro direktorius, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas sporto centro 

direktorius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus paplūdimių priežiūros ir 

gelbėjimo tarnybos viršininkui ir atskaitingas sporto centro direktoriui. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

8.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

8.2. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 

8.3. už saugų ir patikimą visų elektros apšvietimo tinklų, variklių, mechanizmų, 

prietaisų ir įrengimų darbą; 

8.4. už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

8.5. už sporto centro direktoriaus, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybos 

viršininko nurodymų vykdymą; 

8.3. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

______________________     ____________________     _____________________________                                     

(darbuotojo pareigos)                              (parašas)                               (vardas, pavardė) 

 

 


