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 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio miesto seniūnijos (toliau – Seniūnija) inžinierius energetikas (2151 12) (toliau – 

darbuotojas) pagal pareigybių grupę yra specialistas.  

2. Pareigybės lygis – B. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį elektrotechninį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar 

specialųjį vidurinį elektrotechninį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;  

3.2. turėti AK kvalifikacinę kategoriją ir atsakingo asmens už vartotojo elektros ūkį 

patvirtinančius pažymėjimus; turėti darbininko, dirbančio aukštalipio darbus ir aukštalipio vadovo 

pažymėjimus, keliamųjų kranų priežiūros meistro pažymėjimus; 

3.3. turėti pažymėjimą, patvirtinantį ir suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto 

priemonę, turėti sunkvežimio vairuotojo pažymėjimą ir savaeigių keltuvų mašinisto pažymėjimą; 

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais vietos savivaldą, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, darbo 

santykius;   

 

 

III SKYRIUS 

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

  

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. neatidėliotinai, tiksliai ir laiku vykdo Seniūnijos seniūno nurodymus; 

4.2. yra atsakingas už elektros ūkį Seniūnijoje;  

4.3. užtikrina stabilų, saugų elektros energijos tiekimą ir elektros energiją naudojančių 

Seniūnijos įrenginių eksploatavimą; dalyvauja tiriant avarijų bei nelaimingų atsitikimų, kurie įvyko 

dėl netinkamo elektros įrenginių eksploatavimo ar elektrotechninio personalo kaltės, priežastis; 

4.4. paskirsto darbus pavaldiems elektros ūkio darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą; 

4.5. kontroliuoja, kad laiku būtų atliekami izoliacinių apsaugos priemonių, elektrinių įrankių 

ir prietaisų bandymai; sudaro elektros įrenginių, armatūros, kontrolinių matavimo prietaisų 

profilaktinio patikrinimo bei remonto grafikus, kontroliuoja, kad jų būtų laikomasi; 

4.6. bendradarbiauja su elektros energiją tiekiančia organizacija, Valstybinės energetikos 

inspekcija prie Energijos ministerijos, kitomis organizacijomis ir užtikrina jos nurodomų vykdymą ; 

4.7. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose; 

4.8. atstovauja Seniūnijai priimant naujai sumontuotus arba po kapitalinio remonto elektros 

įrenginius bei komunikacijas; teikia paraiškas elektros įrenginiams, medžiagoms, atsarginėms 
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dalims įsigyti, organizuoja elektros ūkio darbams reikalingų darbo priemonių įsigijimą; tvarko 

elektros ūkio darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių apskaitą, kontroliuoja jų patikrą; 

4.9. atsako už civilinę saugą Seniūnijoje; 

4.10. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų taupiai naudojama elektros energija; tvarko 

Seniūnijos elektros energijos sunaudojimo apskaitą, atitinkamoms įstaigoms pateikia ataskaitinius 

dokumentus; rengia elektros energijos sunaudojimo mažinimo priemones energetinės sistemos 

apkrovimo piko valandomis; užtikrina, kad būtų laikomasi elektros tiekimo ir vartojimo sutartyje 

nustatyto režimo, sutartyje numatytu laiku energijos tiekėjui pateikia pažymą apie energijos 

suvartojimą, vasaros ir žiemos dienomis naudojamos aktyviosios ir reaktyviosios galios grafikus; 

4.12. prižiūri gatvių apšvietimo įrenginius; atlieka gatvių apšvietimo ekonominius 

paskaičiavimus dėl elektros energijos taupymo ir teikia pasiūlymus Seniūnijos seniūnui dėl elektros 

prietaisų ir įrangos įsigijimo; sudaro naujai elektrifikuojamų gatvių bei elektros įrangos, montavimo 

medžiagų pirkimo sąmatas ir teikia Seniūnijos seniūnui suderinti, sudaro atliktų darbų priėmimo ir 

medžiagų nurašymo aktus; 

4.13. kontroliuoja Seniūnijos pastato apšvietimo, šildymo, kanalizacijos, santechnikos ir kitų 

sistemų tvarkingumą, organizuoja smulkių gedimų šalinimą; 

4.14. organizuoja ir prižiūri medžių kirtimo, šalinimo ir genėjimo darbus valstybinėje 

žemėje; 

4.15. įgyvendina ir vykdo darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus 

Seniūnijoje;  

4.16. vairuoja ir remontuoja kėlimo sunkvežimį, atlieka jo bei pakabinamojo lopšio 

techninius aptarnavimus; užtikrina, kad kėlimo sunkvežimis būtų techniškai tvarkingas ir švarus, 

atitiktų Kelių eismo taisyklių reikalavimus;  užtikrina švarą ir tvarką, priešgaisrinės saugos taisyklių 

reikalavimų laikymąsi automobilio garaže ir remonto duobėje; 

4.21. prižiūri vidutinio sudėtingumo jungimo schemų jėgos ir apšvietimo įrenginius;  įrengia 

ir reguliuoja elektros signalizacijos prietaisus, reguliuoja elektros įrenginių apkrovimą; įrengia ir 

prižiūri eksploatuojamus iki 1000 V įtampos tinkle elektros matavimo prietaisus, elektros 

skaitiklius, variklius iki 100 kW galios; 

4.23. prižiūri apšvietimo armatūrą bei įrengia šviestuvus;  

4.24. atlieka darbus Seniūnijos 0,4 kV oro linijose, kurių atramomis nutiesti kitos (gatvių 

apšvietimo) paskirties linijų laidai, priklausantys kitoms įmonėms; 

4.25. pagal savo kompetenciją nustato gedimo priežastis ir šalina pažeidimus jėgos ir 

apšvietimo tinkle, paleidimo ir reguliavimo aparatūroje bei elektros varikliuose; 

4.26. pagal savo kompetenciją rengia dokumentus ir juos registruoja, pagal dokumentacijos 

planą formuoja dokumentų bylas ir perduoda jas archyviniam saugojimui; 

4.27. atlieka Seniūnijos darbo organizavimo inžinieriaus pareigas, jam nesant darbe dėl 

atostogų, komandiruotės ar kitų pateisinamų priežasčių; 

4.28. vykdo kitus Seniūnijos seniūno pavedimus. 

4.29. atsako už Pasvalio miesto seniūnijos elektromobilių įkrovimo stotelės su stovėjimo 

aikštele stabilų veikimą ir priežiūrą 

4.30. atlieka Seniūnijos teritorijoje išplitusios kovų populiacijos reguliavimą, išardant 

medžiuose suneštus paukščių lizdus. 

 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 

5. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Seniūnijos seniūnui. 

6. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
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7. Darbuotojas atlygina savo darbo pareigų pažeidimu dėl jo kaltės darbdaviui padarytą 

turtinę ir neturtinę žalą Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

_______________________________ 

 

 

Susipažinau, sutinku ir vykdysiu: 

 

Darbuotojas    _________________________ 
(parašas) 

___________________________________ 

(vardas, pavardė) 

___________________________________ 

(data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


