ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Turėti vidurinį, aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
6. Turėti aukštąją (AK) elektrosaugos kvalifikaciją (prižiūrėti ir remontuoti virš 1000v įtampos
elektros įrenginius).
7. Gerai žinoti ir išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.
8. Gerai žinoti darbų saugos instrukcijas, priešgaisrines saugos, vidaus tvarkos ir elektrosaugos
taisykles.
9. Gerai žinoti ir išmanyti saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros
įrenginių įrengimo taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių
galiojančius reikalavimus, kiek jie yra būtini jo darbui.
10. Gerai išmanyti elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas.
11. Mokėti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo
atsitikimo metu ir mokėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą, mokėti išlaisvinti traumuojamą
elektros srovės žmogų.
12. Būti darbščiam, pareigingam.
13. Žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymą, saugumo techniką
dirbant su įvairiais įtaisais ir įrankiais.
II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
14. Tikrinti, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių
kabeliai (laidai), kištukinės jungtys, el. lizdai, jungikliai.
15. Tikrinti, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai.
16. Tikrinti, ar nekaista kontaktai pagrindiniuose skirstiklių skyduose.
17. Sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų darbo rėžimui arba įvykus avarijai,
savarankiškai ir nedelsiant imtis priemonių tinkamai būklei atstatyti.
18. Pastebėjus trūkumus nedelsiant juos šalinti, o jeigu to padaryti savo jėgomis neįmanoma,
pranešti teismo kancleriui, ūkio skyriaus vedėjui.
19. Periodiškai tikrinti prižiūrimų elektros įrenginių, pastatų, patalpų, elektros tiekimo
komunikacijų būklę.
20. Pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis
įjungimo schemomis.
21. Atlikti atskirus elektros įrengimų ir prietaisų remonto darbus.
22. Remontuoti elektros apšvietimo sistemas, keisti perdegusias lempas, šviestuvus, sugedusius
jungiklius ir jungtis.
23. Paruošti darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus.
24. Patikrinti po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę.
25. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų
vykdymą.
26. Laikytis darbo saugos taisyklių reikalavimų.
27. Vykdyti kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir ūkio skyriaus vedėjo nurodymus,
susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

