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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ                                                              

 

            1. Marijampolės dramos teatro  elektros ūkio priežiūros specialisto pareigybė priskiriama 

specialistų grupei. 

            2. Pareigybės lygis – B. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪROS SPECIALISTUI  

 

            3. Elektros ūkio priežiūros specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį 

vidurinį išsilavinimą,įgytą iki 1995 metų; 

            3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais bei įstaigos vidaus aktais, 

reglamentuojančiais elektros įrenginių eksploatavimą, elektrotechnikos pagrindus, naudojamų 

elektros prietaisų paskirtį ir eksploatavimo taisykles, pirmosios medecinos pagalbos suteikimą, 

įvykus nelaimingam atsitikimui, įstaigos elektros įrenginių montavimo, ijungimo darbų 

organizavimą; 

           3.3. išmanyti apie pagrindinių elektrotechninių medžiagų rūšis, jų savybes ir paskirtį, 

elektros irenginių gedimų, pažeidimų ir avarijų atsiradimo priežastis bei pagrindinius šalinimo 

būdus, nuolatinės ir kintamos elektros srovės variklių, transformatorių veikimo principus bei 

sandarą, nesudėtingų ir vidutinio sudėtingumo prietaisų bei universalių įtaisų sandarą, gedimų 

elektros tinkluose ir elektros mašinų darbe nustatymo būdus, laidų sujungimo bei litavimo būdus, 

elektros variklių įjungimo ir išjungimo tvarką, teatro elektros įrenginių pajėgumus, darbo režimus;  

          3.4. mokėti dirbti kompiuteriu; 

          3.5. būti sąžiningas, pareigingas, tvarkingas, komunikabilus; 

          3.6. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių; 

          3.7. būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimais; 

          3.8. darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, teatro nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos 

taisyklėmis.                                                                                                                                                                      

 

III SKYRIUS 

ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪROS SPECIALISTO 

FUNKCIJOS 

  

             4. Elektros ūkio priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas: 

 4.1. prižiūri teatro elektros ūkį ir remontuoja elektros prietaisus bei įrengimus;  
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             4.2. prižiūri, kad įrengimai būtų techniškai tvarkingi, būtų įžeminti. Atjungtas elektros 

įrenginio srovines dalis įžemina patikrintais įžemikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai 

įrengtais įtaisais. Ant įžemintų elektros įrenginių uždeda užrašą “ĮŽEMINTA”;  

             4.3. nustato gedimo priežastis ir šalina pažeidimus apšvietimo tinkle, paleidimo ir 

reguliavimo aparatūroje, elektros varikliuose;  

             4.4. ant elektros aparato korpuso arba valdymo elemento, kuriais įjungiama ar išjungiama 

įtampa, uždeda draudžiantį įjungti įtampą užrašą “NEJUNGTI! ĮRENINIUOSE DIRBAMA“. 

Kitais būdais paženklinti išjungimą ir atjungimą draudžiama; 

             4.5. įrengia apšvietimo sistemas, jungiklius, šakučių lizdus, šviestuvus, prireikus 

remontuoja arba keičia apšvietimo įrangą;  

 4.6. perdegusias apšvietimo lempas surenka ir atiduoda utilizuoti; 

             4.7. šalina atsiradusius sistemos eksploatavimo metu gedimus arba apie tai praneša 

atitinkamų institucijų specialistams; 

             4.8. kontroliuoja, kad laiku būtų atliekami izoliacinių apsaugos priemonių, elektrinių 

įrankių ir prietaisų bandymai; 

 4.9. kontroliuoja, kad teatre būtų taupiai naudojama elektros energija; 

             4.10. tvarko teatro elektros energijos sunaudojimo apskaitą, atitinkamoms įstaigoms 

pateikia ataskaitinius dokumentus; 

             4.11. užtikrina, kad būtų laikomasi elektros energijos tiekimo ir vartojimo sutartyje 

nustatytų režimų, sutartyje numatytu laiku energijos tiekėjui pateikia duomenis apie energijos 

suvartojimą; 

             4.12. elektros energijos tiekėjo atstovams, pateikusiems nustatyto pavyzdžio pažymėjimus, 

bet kuriuo paros metu sudaro sąlygas kontroliuoti elektros energijos vartojimą, apžiūrėti ir tikrinti 

elektros energijos apskaitos prietaisus; 

 4.13. tvarko asmeninės apsaugos priemonių apskaitą, kontroliuoja jų patikrą; 

 4.14. budi teatre vykstančių spektaklių ir kt. viešųjų renginių metu; 

 4.15. kontroliuoja, kaip kiti teatro darbuotojai laikosi elektrosaugos reikalavimų; 

 4.16. teikia ūkio dalies vedėjui informaciją apie atliekamus darbus ir iškilusias problemas; 

             4.17. teatro direktoriaus įpareigotas vykdo ir kitas  vienkartines užduotis, susijusias su 

teatro veikla.                                                                     

                                                ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


