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KRINČINO SENIŪNIJOS INŽINIERIAUS ENERGETIKO (2151 01)  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

      I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Krinčino seniūnijos (toliau – Seniūnija) inžinierius energetikas (2151 01) (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 išsilavinimą ar specialųjį vidurinį elektrotechninį 

išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;  

3.2. turėti AK kvalifikacinę kategoriją bei ją patvirtinantį pažymėjimą; 

3.3. žinoti ir išmanyti elektros įrenginių darbą bei eksploataciją; darbo organizavimo ir 

valdymo metodus. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. vykdo darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal Seniūnijos seniūno ir Seniūnijos 

darbo organizavimo inžinieriaus nurodymus ir pavedimus; 

4.2. dirbdamas privalo naudotis nurodyme arba pavedime nurodytomis pagrindinėmis ir 

papildomomis asmens apsauginėmis priemonėmis; 

4.3. dirba nustatyta tvarka išbandytais ir patikrintais elektromontavimo darbams skirtais 

įrankiais su izoliuotomis rankenomis; 

4.4. įjungia, perjungia ir išjungia elektros įrenginius prižiūrimame objekte; 

4.5. atjungia elektros įrenginio srovines dalis įžeminti patikrintais įžemikliais arba specialiai 

tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais; 

4.6. ant įžemintų elektros įrenginių iškabina priminimo plakatą „ĮŽEMINTA“; 

4.7. nustato gedimo priežastis ir šalina pažeidimus jėgos ir apšvietimo tinkle, paleidimo ir 

reguliavimo aparatūroje, elektros varikliuose; 

4.8. atskiria, sujungia ir izoliuoja laidus grandinėse iki 1000 V įtampos; 

4.9. tikrina įtampą specialiai tam skirtu išbandytu ir patikrintu įtampos indikatoriumi; 

4.10. ant elektros aparato korpuso arba valdymo elementų, kuriuo išjungiama ir atjungiama 

įtampa, pakabina draudžiantį įjungti įtampą plakatą „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. 

Kitais ženklais ir būdais paženklinti draudžiamą išjungimą ir atjungimą; 

4.11. įrengia apšvietimo armatūrą, jungiklius, šakučių lizdus; 

4.12. patikrina skirstymo tinklų, elektros variklių apvijų izoliacijos varžą; 

4.13. įrengia ir reguliuoja elektros signalizacijos prietaisus; 

4.14. reguliuoja elektros įrenginių apkrovimą; 



4.15. įrengia ir prižiūri eksploatuojamus iki 1000 V įtampos tinkle elektros matavimo 

prietaisus, elektros skaitiklius, variklius iki 100 kW galios; 

4.16. prižiūri gatvių apšvietimo įrenginius; 

4.17. keičiant apšvietimo įrangą, laikosi projekto ar techninės dokumentacijos reikalavimų. 

Nenaudoja elektros lempų, kurių galingumas viršija nurodytą šviestuvo instrukcijoje; 

4.18. prižiūri vidutinio sudėtingumo jungimo schemų jėgos ir apšvietimo įrenginius; 

4.19. ekonomiškai ir racionaliai naudoja medžiagas bei energetinius resursus; 

4.20. trumpam palikęs darbo vietą, grįžęs patikrina, ar nebuvo pažeistos apsaugos priemonės; 

4.21. tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą; 

4.23. atlieka kieto kuro (malkų) ruošimo, pakrovimo ir iškrovimo darbus; 

4.24. dirba žolės pjovimo įrenginiais; 

4.25. kūrena pirtį; 

4.26. laiku pateikia Seniūnijos tarnautojai elektros apskaitos prietaisų parodymus; 

4.27. atlieka Seniūnijos viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas; 

4.28. atlieka aukštalipio darbus; 

4.29. atlieka medžių genėjimo, pjovimo, želdinių ir želdynų priežiūros darbus. 

 

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. 

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) 


