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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS ENERGETIKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Energetiko pareigybė yra priskiriama III grupei.   

2. Pareigybės lygis – B. 
3. Energetiko pareigybės paskirtis – energetikas užtikrina elektros, vandentiekio, 

kanalizacijos, šilumos tinklų įrenginių eksploataciją, vykdo jų priežiūrą, užtikrina jų veikimo 

patikimumą, funkcionalumą ir įrenginių eksploatavimo dokumentacijos tvarkymą.   

4. Energetikas pavaldus ir atskaitingas ūkvedžiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ENERGETIKUI 

 

5. Energetikas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą, gerai išmanyti elektros ir 

šilumos tinklų, vandentiekio, darbą ir saugų darbo organizavimo procesų valdymą;  

5.2. žinoti progimnazijos elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos ūkį ir jų 

eksploatavimo taisykles, elektros ir šilumos įrenginių pajėgumus, darbo režimus; 
5.3. privalo būti atestuotas Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius nustatyta 

tvarka, turėti ne žemesnę kaip VK elektrosaugos kvalifikaciją, reikiamą kvalifikaciją šilumos ūkio 

priežiūrai; 

5.4. mokėti eksploatuoti mokyklos elektros, vandentiekio ir kanalizacijos, šilumos ūkio 

įrenginius, juos prižiūrėti, atlikti nesudėtingus montavimo, remonto, reguliavimo darbus; 

5.5. išmanyti Lietuvos Respublikoje galiojančius elektros įrenginių standartus, norminių 

teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, 

energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių progimnazijos energetikos veiklą reikalavimus, elektrosaugos reikalavimus, 

pirmosios medicinos pagalbos suteikimą; 

5.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

5.7. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

5.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 

5.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

5.10. nuolat tobulinti profesinę patirtį elektrotechnikos, vandentiekio ir kanalizacijos, 

šilumos tinklų eksploatavimo srityse. 

 

III SKYRIUS 

ENERGETIKO FUNKCIJOS 

 

6. Energetikas vykdo tokias funkcijas: 

6.1. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos teisės aktais, kitais teisės 



aktais, Lietuvos higienos normas, reglamentuojančias mokyklos veiklos sąlygas, kitais teisės aktais, 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės 

aprašymu; 

6.1. užtikrina tinkamą ir saugų elektros energijos, vandens tiekimą, kanalizacijos darbą; 

6.2. užtikrina, kad elektros įrenginių vietoje būtų mokyklos aprūpinimo elektros energija 

schemos, dokumentacija (operatyvinis žurnalas, nurodymų blankai, perjungimo lapeliai ir kt.), 

elektros įrenginių profilaktinio remonto grafikai, darbų vykdymo instrukcijos, priešgaisrinės ir 

asmeninės saugos priemonės; 

6.3. veda ir kontroliuoja asmeninių apsaugos priemonių apskaitą ir jų patikrą; 

6.4. dalyvauja nelaimingų atsitikimų, elektros, šilumos tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos 

avarijų tyrime; 

6.5. organizuoja priemonių įgyvendinimą nelaimingų atsitikimų, avarijų mokyklos 

energetiniuose įrenginiuose likvidavimą; 

6.6. rengia mokyklos elektros, šilumos, vandentiekio įrenginių sąrašą, išskiriant veikiančius 

bei neveikiančius įrenginius, šį sąrašą periodiškai tikslina ir papildo; 

6.7. planuoja ir įgyvendina elektros tinklų, elektros ir šilumos įrenginių darbo ir remonto 

grafikus; organizuoja mokyklos elektros, vandentiekio ir kanalizacijos, šilumos įrenginių saugų ir 

patikimą darbą bei nuolat kontroliuoja jų techninę būklę; 

6.8. organizuoja paraiškų ir atitinkančių paskaičiavimų sudarymą elektros, vandentiekio ir 

kanalizacijos, šilumos įrenginių, medžiagų, atsarginių dalių įsigijimui, t.y. inicijuoja prekių ir 

paslaugų pirkimus; 

6.9. analizuoja, sudaro sąlygas, siūlo ir įgyvendina priemones taupiam elektros, vandens ir 

šilumos išteklių naudojimui, parengia pasus (žurnalus) visoms elektros matavimo priemonėms, 

apskaitos prietaisams, kur surašomi jų ir šilumos ūkio, vandentiekio remonto ir patikros duomenys; 

6.10. tvarko mokyklos elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos sunaudojimo apskaitą 

ir pateikia atitinkamoms įstaigoms ataskaitos dokumentus, progimnazijos direktoriui – su siūlymais 

dėl šių išteklių ekonomiško vartojimo; 

6.11. dalyvauja naujų ir periodiškai tikrinamų elektros, vandentiekio ir šilumos įrenginių 

bandymuose ir jų priėmime eksploatacijai; užtikrina laikiną minėtų įrenginių konservavimą 

nenaudojimo laikotarpiui; organizuoja periodišką šių įrenginių patikrą; 

6.12. reikalauja ir kontroliuoja, kad elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos įrenginiai 

būtų eksploatuojami gamintojo nurodytu darbo režimu, nepatiki energetiko pareigų kitam asmeniui; 

6.13. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio 

pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją, teikia siūlymus ūkvedžiui savo kompetencijos ribose. 

7. Energetikas turi teisę: 

7.1. gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai 

vykdyti; 

7.2. pasirinkti veiklos būdus ir formas; 

7.3. tobulinti profesinę patirtį elektrotechninės inžinierinės, šilumos ūkio, vandentiekio ir 

kanalizacijos įrenginių eksploatavimo veiklos srityse; 

7.4. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją energetikos ministro nustatyta tvarka; 

7.5. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, fiziškai saugioje aplinkoje, turėti 

higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

7.6. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje; 

7.7. gauti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkantį darbo užmokestį, būti skatinamas teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

7.8. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi ar šiame pareigybės aprašyme; 

7.9. nutraukti elektros energijos tiekimą esant avarinei situacijai arba eksploatavimo 

taisyklių pažeidimams ir apie tai pranešti progimnazijos ūkvedžiui, direktoriui; 

7.10. atlikus analizę, perspėti mokyklos darbuotojus, neekonomiškai naudojančius elektros 

energijos išteklius; 

7.11. turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės 



aktuose; 

7.12. būti aprūpintas saugos priemonėmis. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

8. Energetikas atsako: 

8.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, progimnazijos nuostatų vykdymą, 

darbo tvarkos taisyklių, darbuotojo etikos normų, šio pareigybės aprašymo laikymosi; 

8.2. už tinkamai atliamas priskirtas funkcijas, progimnazijos ūkvedžio pavedimus; 

8.3. už kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta 

tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, darbų 

saugos reikalavimų laikymąsi;  

8.5. už patikėto progimnazijos turto eksploatavimą ir šio turto saugojimą; 

8.4. už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą materialinę 

žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

 

__________________________________________ 

            (vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 

 


