
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KULTŪROS CENTRO 

ŪKIO DALIES SKYRIAUS  

ELEKTRIKUI IR JO FUNKCIJOS 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  

 

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį elektrotechninį išsimokslinimą ir (ar) įgytą 

profesinę kvalifikaciją: elektriko, elektromechaniko, elektromonterio ar elektrotechniko. 

2. Turi būti atestuotas Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius nustatyta 

tvarka. Jis privalo turėti ne žemesnę kaip VK elektrosaugos kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų 

elektrotechninio darbo stažą.  

3. Išmanyti elektros saugos pagrindus bei mokėti naudotis elektros prietaisais.  

4. Privalo išmanyti:  

4.1. elektros įrenginių remonto priežiūros reikalavimus;  

4.2. Lietuvos Respublikoje galiojančius elektros įrenginių standartus;  

4.3. aukštos įtampos laidų pakeitimo, sujungimo ir litavimo būdus ir priemones; 

4.4. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį; 

4.5. įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus; 

4.6. visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus; 

4.7. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus; 

4.8. racionalaus elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, 

apsaugos nuo perkrovų būdus; 

4.9. bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus; 

4.10. saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių 

elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką; 

4.11. Kultūros centro ir kaimo padalinių struktūrą;  

4.12. Kultūros centro ir kaimo padalinių elektros įrenginių montavimo, remonto 

darbų organizavimą;  

4.13. Kultūros centro ir kaimo padalinių elektros įrenginių pajėgumus, darbo 

režimus; 

4.14. jo žinioje esančių elektros įrenginių gamintojų parengtas techninio 

eksploatavimo instrukcijas;  

4.15. darbo apskaitos vedimo tvarką ir dokumentaciją;  

4.16. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos 

reikalavimus; 

4.17. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos 

pažeidimams. 

5. Elektrikas privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį elektrotechnikos srityje.  

6. Laikytis etikos principų ir taisyklių.  

 

 

FUNKCIJOS 

 

7. Elektriko pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui;  

7.2. atlieka Kultūros centro ir kaimo padalinių patalpų apšvietimo, elektros 

įrenginių remonto, montavimo, derinimo, bandymo darbus; 

7.3. užtikrina Kultūros centro ir kaimo padalinių elektros įrenginių saugų ir 

patikimą darbą bei nuolat kontroliuoja jų techninę būklę; 

7.4. prižiūri ir remontuoja elektros įrenginius, apšvietimą Kultūros centre ir kaimo 

padaliniuose; 



7.5. tvarko ir reguliuoja Kultūros centro elektros įrenginių pajėgumą, didžiausias 

leidžiamas elektros tinklo apkrovas, įrenginių darbo režimus;  

7.6. rūpinasi tinkamu Kultūros centro ir kaimo padalinių patalpų ir lauko erdvės 

paruošimu per renginius; 

7.7. kontroliuoja, kaip Kultūros centro darbuotojai ir kaimo padalinių laikosi 

elektrosaugos reikalavimų ir techninių eksploatavimo taisyklių bei konsultuoja juos šiais 

klausimais;  

7.8. praneša darbo metu pastebėtus elektros sistemos gedimus direktoriaus 

pavaduotojui ūkiui ir bendriesiems reikalams ir imasi priemonių jiems pašalinti;  

7.9. praveda instruktažus elektrosaugos klausimais darbuotojams, dirbantiems su 

elektriniais įrengimais;  

7.10. žino ir vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos 

reikalavimus, įstaigos vidaus darbo taisykles, savo pareigybės aprašymą;  

7.11. reikalauja ir kontroliuoja, kad elektros įrenginiai būtų eksploatuojami 

gamintojo nurodytu antru darbo režimu; 

7.12. dirba apsivilkęs darbo drabužiais, naudojasi reikiamomis kitomis asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis; 

7.13. naudojasi tvarkingais, patikrintais darbo įrankiais; 

7.14. nedirba su nežinomais, sugedusiais įrankiais bei priemonėmis;  

7.15. nedirba elektros ir pneumatiniais įrankiais ant pristatomų ar išskečiamų 

kopėčių, tam darbui naudoja pastolius; 

7.16. dirba naudojantis išbandytomis kopėčiomis;  

7.17. teikia pasiūlymus Kultūros centro direktoriui, svarstant bei sudarant Kultūros 

centro ir kaimo padalinių perspektyvinius planus dėl energetinės sistemos darbo ekonomiškumo 

didinimo, dėl rekonstrukcijos.  

7.18. įgyvendina standartizacijos reikalavimus, metrologinį aprūpinimą; 

7.19. nepalieka be priežiūros veikiančių elektros įrengimų, jei tai nenumatyta jų 

eksploatavimo instrukcijoje;  

7.20. trumpam palikęs darbo vietą, grįžęs privalo patikrinti, ar nebuvo pažeistos 

apsaugos priemonės; 

7.21. ekonomiškai ir racionaliai naudoja medžiagas bei energetinius resursus; 

7.22. žino Kultūros centro vidaus darbo ir poilsio tvarką, pastato išdėstymą, visus 

įėjimus ir išėjimus, materialinių vertybių išdėstymo tvarką, atitinkamų įstaigų telefonų numerius;  

8. Vykdo kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, 

nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.  

9. Laiku pasitikrina sveikatą. 

10. Tausoja Kultūros centro nuosavybę. 

 


