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JONIŠKĖLIO MIESTO SENIŪNIJOS KVALIFIKUOTO DARBININKO (7233) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Joniškėlio miesto seniūnijos (toliau – Seniūnija) kvalifikuotas darbininkas (7233) (toliau 

– darbuotojas) pagal pareigybių grupę yra kvalifikuotas darbuotojas.   

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;  

3.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį ir suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos 

autotransporto priemonę;  

3.3. būti atestuotas ir jam suteikta teisė dirbti medžių, želdinių ir žolės pjovėju;  

3.5. turėti VK kvalifikacinę kategoriją, patvirtinantį pažymėjimą; 

3.6. turėti teisę dirbti aukštalipių darbus; 

3.7. žinoti ir išmanyti elektrotechnikos pagrindus, saugos reikalavimus eksploatuojant 

elektros įrenginius, išmanyti elektros įrenginių darbą, elektros įrenginių gedimų, pažeidimų ir 

avarijų atsiradimo priežastis bei pagrindinius šalinimo būdus, gedimų elektros tinkluose ir elektros 

įrengimų darbe nustatymo būdus, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. tikrina perspėjimo sistemų elektrinių sirenų veikimą, atlieka jų techninę priežiūrą; 

kontroliuoja, kad laiku būtų atliekami izoliacinių apsaugos priemonių, elektrinių įrankių ir prietaisų 

bandymai; kontroliuoja šių asmeninių apsaugos priemonių patikrą; teikia nurašyti susidėvėjusius 

įrenginius bei elektrinius įrankius; prižiūri, remontuoja ir montuoja elektros įrenginius, apšvietimą, 

nustato gedimų priežastis, šalina pažeidimus ir gedimus Seniūnijos prižiūrimuose pastatuose, gatvių 

apšvietimo linijose; reguliuoja elektros signalizacijos prietaisus; įrengia ir prižiūri eksploatuojamus 

iki 1000 V įtampos tinkle elektros matavimo prietaisus, elektros skaitiklius, variklius iki 100 kW 

galios; prižiūri gatvių apšvietimo įrenginius;  

4.2. motoriniu pjūklu geni šakas, pjauna medžius ir želdinius Seniūnijos teritorijoje 

esančiose gyvenvietėse ir kitose viešosiose erdvėse, parkuose ir skveruose; benzinine žoliapjove, 

vejos pjovimo traktoriumi ir kitais mechaniniais įrenginiais pjauna žolę Seniūnijos teritorijoje 

esančiuose viešosios paskirties plotuose; tvarko kapines, parkus, želdynus, gatves, kelius, pakeles, 

šaligatvius, Seniūnijos prižiūrimų pastatų bei viešąsias teritorijas: valo (nukasa) sniegą, grėbia 

lapus, krauna atliekas, šiukšles į transporto priemones, konteinerius; ruošia kurui malkas, jas 

pjauna, skaldo, suneša ir sukrauna į rietuves ar nustatytas sandėliavimo vietas; 



 

4.3. vairuoja Seniūnijai priklausančius automobilius; atlieka smulkų traktoriaus, automobilių 

bei kitų transporto priemonių elektros įrengimų prietaisų remontą; esant būtinumui, padeda pakrauti 

ir iškrauti krovinius;  

4.4. atlieka Seniūnijai priskirtų pastatų ir patalpų smulkius remonto darbus; remontuoja 

santechninius mazgus;   

4.5. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio darbus, Seniūnijos seniūno pavedimus. 

 

 

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) 

 

 

 


