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BĮ „PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“ 

ENERGETIKO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
1. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ (toliau – Įstaiga) energetiko pareigybė reikalinga 

užtikrinti elektros apšvietimo tinklų, variklių mechanizmų ir prietaisų saugų ir patikimą darbą, 

prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti įstaigos šilumos, ventiliacijos, vandentiekio ir nuotekų įrenginius 

ir tinklus, prižiūrėti ir remontuoti įstaigos pastatus, statinius ir jų konstrukcijas. 

2. Pareigybės grupė: specialistas. 

3. Pareigybės lygis: B. 

4. Pareigybės kodas: 132110. 

5. Pareigybės pavaldumas: Įstaigos energetikas yra pavaldus Įstaigos direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams. 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 
 

6. Energetiko pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį 

vidurinį išsilavinimą ir turėti darbo patirties elektros, technikos srityje; 

6.2. žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus, vidaus darbo tvarkos taisykles; 

6.3. gebėti dirbti kolektyve, gebėti bendrauti, būti pareigingu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Energetikas vykdo šias funkcijas: 

7.1. išmano pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę; 

7.2. prižiūri elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones; 

7.3. žino įrengimo ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus; 

7.4. išmano kontrolinių matavimo prietaisų paskirtį ir panaudojimo sąlygas; 

7.5. žino saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių 

elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką; 

7.6. moka dirbti su santechnikos darbo įrankiais bei prietaisais, atlikti santechnikos 

priežiūros ir remonto darbus; 

7.7. kontroliuoja šiluminio mazgo darbą; 
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7.8. stebi prietaisų parodymus ir fiksuoja šilumos sunaudojimo kiekį žurnale; 

7.9. nustatyto reikiamą patalpų temperatūrinį režimą, dušų vandens ir baseino vonios 

vandens temperatūrą; 

7.10. paruošia šilumos mazgą žiemos ir vasaros sezonams; 

7.11. prižiūri manometrų, išcentrinių siurblių ir servopanarų darbą; 

7.12. prižiūri šiluminio mazgo ir filtrų, vamzdynų ir sklendžių būklę; 

7.13. reguliariai valo mašinų skyriaus nuotekų sistemas; 

7.14. reguliariai valo baseino vandens filtrus; 

7.15. pastoviai stebi siurblių darbą ir valo jų filtrus; 

7.16. remontuoja sanitarinių mazgų ir dušų santechninę armatūrą; 

7.17. stebi rekuperatorių darbą, reguliuoja jų paduodamo oro temperatūrinį režimą, 

keičia oro filtrus ir ventiliatorių variklių dirželius; 

7.18. pastoviai pildo vandenį iki reikiamo lygio baseine; 

7.19. reguliariai ir kruopščiai valo baseino vonios dugną ir sienas; 

7.20. stebi ir remontuoja baseino plytelių dangą; 

7.21. ruošia baseino patalpas varžyboms pagal varžybų kategoriją; 

7.22. atlieka nesudėtingus patalpų remonto darbus; 

7.23. atlieka Įstaigos patalpų ir inventoriaus remontą; 

7.24. prižiūri saunos įrenginius ir jos patalpas. Esant reikalui atlieka saunos patalpos 

smulkų remontą; 

7.25. kontroliuoja pastato durų būklę ir jas remontuoja; 

7.26. keičia perdegusias apšvietimo lempas; 

7.27. reguliuoja oro padavimo užsklandas kabinetuose; 

7.28. tikrina pastato langų būklę; 

7.29. stebi pastato stogo dangas, sienų ir vandens nuvedimo latakų stovį, bei atlieka 

smulkius remonto darbus; 

7.30. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus ir užduotis, 

atitinkančias įstaigos tikslus ir funkcijas. 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

8. Energetikas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka: 

8.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

8.2. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

8.3. už direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams nurodymų vykdymą; 

8.4. už darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

___________________ 


