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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS TECHNIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos (toliau – Progimnazija)
technikas. Pareigybės grupė – 4. Kvalifikuoti darbuotojai.
2. Pareigybės lygis – C.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta vidurinė (VK) arba aukštoji
(AK) elektrosaugos kvalifikacija;
3.2. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę,
reguliariai tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.3. turėti išklausytos higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimą;
3.4. žinoti ir išmanyti:
3.4.1. Progimnazijos struktūrą, darbo organizavimo principus;
3.4.2. Progimnazijos pastatų, patalpų išplanavimą, evakuacijos schemas;
3.4.3. Progimnazijos elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas;
3.4.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisro saugos, civilinės saugos taisykles,
elektrosaugos reikalavimus;
3.4.5. saugos taisykles, eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo
taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių galiojančius reikalavimus,
kiek jie yra būtini jo darbui;
3.4.6. elektrosaugos priemones ir mokėti jas naudoti;
3.4.7. darbų, atliekamų aukštyje, saugos taisykles;
3.4.8. mokėti išlaisvinti žmogų, traumuojamą elektros srovės;
3.4.9. gaisro gesinimo būdus ir priemones, mokėti jais naudotis;
3.5. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais
aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, Progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos
taisyklėmis, darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, kitais Progimnazijos lokaliniais
dokumentais (įsakymais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. prižiūri Progimnazijos elektros tinklo instaliaciją, apšvietimą, elektros
paskirstymo skydus, saugiklių būklę;
4.2. tikrina Progimnazijos elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų
būklę;
4.3. patikrina, ar nekaista kontaktai pagrindiniuose skirstyklų skyduose;

4.4. patikrina, ar elektros įrenginiai nesulaužyti, nepažeista jų izoliacija, ar jie
neapkrauti kokiais nors daiktais, ar neužkrauti priėjimai prie jų;
4.5. patikrina, ar uždarytos ir užrakintos skirstyklų, spintų ir kirtiklių durys;
4.6. patikrina, ar uždengtos esančios su įtampa srovinės dalys, ar nepažeista elektros
tinklų izoliacija;
4.7. patikrina, ar tvarkingi apšvietimo tinklai, ar tvarkinga pranešanti, įspėjanti ir
avarinė signalizacija;
4.8. patikrina, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės
šaltinių kabeliai (laidai), ar tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, jungikliai;
4.9. patikrina, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai;
4.10. pastebėtus trūkumus nedelsiant šalina, o jeigu to neįmanoma padaryti savo
jėgomis, praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui;
4.11. laiku parengia ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkiui elektros įrenginių,
prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam remontui reikalingų medžiagų paraišką;
4.12. pasirūpina, kad visada būtų reikalingų remontui medžiagų atsargos;
4.13. patikrina, ar gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje eksploatuojami
tik atitinkamo saugos nuo sprogimų laipsnio ir atitinkamos saugos nuo sprogimo rūšies elektros
įrenginiai;
4.14. sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų darbo režimui arba įvykus avarijai,
savarankiškai ir nedelsiant imasi priemonių normalios padėties atstatymui;
4.15. jeigu vienu metu susidarė avarinė situacija keliose vietose, pirmiausia šalina tuos
gedimus, kurie kelia pavojų žmonių saugai, gali sukelti gaisrą;
4.16. kilus gaisrui, iškviečia ugniagesius (jeigu to nepadarė kiti) ir pradeda gesinti
gaisro židinį turimomis priemonėmis;
4.17. įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą ar kitokio
pobūdžio išnaudojimą:
4.17.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
4.17.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi,
progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
4.17.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie
įtariamas ar įvykusias patyčias, smurtą;
4.17.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą
galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Progimnazijos darbuotojus, direktorių)
ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.);
4.18. įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
4.18.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
4.18.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar Progimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas
(policiją);
4.18.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę,
dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
4.18.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias
kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
4.18.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos
ryšių
reguliavimo
tarnybai
pateikdamas
pranešimą
interneto
svetainėje
adresu
www.draugiskasinternetas.lt;
4.19. vykdo kitus Progimnazijos direktoriaus teisėtus nurodymus.
________________________

