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VYRIAUSIOJO MECHANIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1. Darbuotoją į darbą priima ir atleidžia iš darbo, nustato jo pareiginį atlyginimą bei sudaro darbo 

sutartį bendrovės direktorius. 

2. Darbuotojas turi turėti aukštąjį inžinerinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, sugebėti 

vadovauti žmonėms. 

3. Vyr. mechanikas tiesiogiai pavaldus vyr. inžinieriui. 

4. Darbuotojas privalo žinoti: 

4.1.  Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei sprendimus, nukreiptus 

energetinių resursų naudojimui; 

4.2.  bendrovės autotransporto, įrengimų pajėgumus ir jų techninį stovį; 

4.3.  įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles; 

4.4.  darbų saugos, gamybinės sanitarijos, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo bei 

priešgaisrinės saugos taisykles; 

4.5.  bendrovės valdymo struktūrą, veiklos profilį bei teikiamų paslaugų technologiją, specifiką; 

4.6.  techninius bendrovės vystymosi rodiklius; 

4.7.  energetikos ūkio mokslo ir technikos pasiekimus; 

4.8.  gamybos ir darbo organizavimo tvarką, bendrovės valdymo metodus; 

4.9.  civilinės saugos reikalavimus bendrovėje. 

 

II. VYRIAUSIOJO MECHANIKO PAREIGOS 
 

1. Vadovauti įrengimų, elektros ir šilumos energetinių įrengimų eksploatavimo ir remonto darbams, 

užtikrinant jų patikimumą; 

2. Užtikrinti tvarkingą autotransporto, stalių cecho, elektros įrenginių būklę pagal įrenginių įrengimo 

taisykles; 

3. Organizuoti techniškai tvarkingų elektros įrenginių eksploataciją ir jų savalaikį remontą; 

4. Supažindinti pavaldžius darbuotojus su saugos darbe instrukcijomis, pravesti darbų saugos 

instruktažus darbo vietoje, periodinius ir papildomus; 

5. Dalyvauti elektros įrenginių bandymuose ir jų priėmime eksploatacijai, analizuoti elektros energijos 

nuostolių susidarymo priežastis; 

6. Dalyvauti Valstybinės priežiūros inspekcijų patikrinimuose; 

7. Planuoti elektros ūkio darbą, užtikrinant nepertraukiamą visų objektų aprūpinimą elektros energija; 

8. Organizuoti elektros įrenginių remonto, patikrinimų ir išbandymų planų bei grafikų sudarymą ir jų 

vykdymo kontrolę; 



9. Užtikrinti elektros tinklų nustatymo režimo laikymąsi, teisingą ir savalaikį elektros energijos 

sunaudojimo vedimą bei atsiskaitymą su elektros tinklais; 

10. Kas mėnesį analizuoti elektros energijos sunaudojimą, imtis priemonių neracionaliam elektros 

naudojimui pašalinti; 

11. Dalyvauti nelaimingų atsitikimų ar avarijų tyrime; 

12. Vadovauti bendrovės pagal patvirtintą bendrovės struktūrą veiklai, kontroliuoti jų darbo rezultatus, 

gamybinę bei darbo drausmę, teikiamų paslaugų kokybės lygį; 

13. Vadovauti paslaugų modernizavimui, atnaujinimui, organizuoti naujos technikos bei technologijos 

įdiegimo planų ruošimui bei koordinuoti jų įgyvendinimą; 

14. Vadovauti priimant naujas organizacines – technines priemones, skirtas įrengimų modernizavimui, 

saugaus darbo užtikrinimui, gamybos kultūros kėlimui; 

15. Vadovaudamasis šiuolaikiniais mokslo ir technikos pasiekimais, organizuoti naujausių irengimų, 

leidžiančių pilnai mechanizuoti ir automatizuoti gamybos procesą, įdiegimą, žaliavų, medžiagų ir 

technologijų, leidžiančių taupyti kurą, energetinius ir žaliavų resursus, parinkimą; 

16. Užtikrinti savalaikį techninės dokumentacijos, defektinių aktų, medžiagų ir paraiškų sudarymą ir jų 

vykdymą; 

17. Kontroliuoti objektuose atliekamų darbų vykdymą, terminų ir dokumentacijos reikalavimų 

laikymąsi; 

18. Tvirtinti darbo bei įrengimų profilaktikos planus ir darbo grafikus, užtikrinti jų sudarymą ir 

savalaikį vykdymą, derinti ataskaitas; 

19. Kontroliuoti, kaip laikomasi projektinės dokumentacijos, technologinio proceso reikalavimų, 

aplinkos apsaugos normų ir taisyklių reikalavimų, darbų saugos, elektrosaugos, gamybinės sanitarijos ir 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, valstybinių kontroliuojančių institucijų reikalavimų; 

20. Spręsti ryšių ir informavimo sistemos eksploatavimo, plėtojimo ir tobulinimo klausimus; 

21. Vykdyti bendrovės direktoriaus ir vyriausiojo inžinieriaus įsakymus bei kitas pavestas funkcijas. 

 
III. VYRIAUSIOJO MECHANIKO TEISĖS 

 

1. Nutraukti elektros energijos tiekimą esant avarinei situacijai arba įrenginių eksploatavimo taisyklių 

pažeidimams ir apie tai pranešti bendrovės vadovui; 

2. Reikalauti, kad pavaldūs darbuotojai vykdytų saugos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijų bei 

elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių reikalavimus; 

3. Reikalauti, kad pavaldūs darbuotojai savalaikiai ir kokybiškai vykdytų jiems duotus nurodymus; 

4. Pašalinti iš darbo vietos darbuotojus, šiurkščiai pažeidusius darbo drausmę, darbų saugos bei 

gamybinės drausmės reikalavimus; 

5. Teikti pasiūlymus bendrovės direktoriui dėl darbuotojų paskatinimo arba drausminių nuobaudų 

pareiškimo; 

6. Gauti iš bendrovės skyrių reikiamą informaciją bendrovės veiklos klausimais; 

7. Reikalauti finansinių lėšų darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir gamybinės sanitarijos priemonėms 

įgyvendinti, naujų technologijų ir technikos įsigijimui; 

8. Informuoti direktorių, vyr. inžinierių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka 

įgaliojimų; 

9. Atsisakyti vykdyti direktoriaus, vyr. inžinieriaus nurodymus, jeigu jie prieštarauja galiojantiems 

Lietuvos Respublikos įstatymams, norminiams aktams. 

 
IV. VYRIAUSIOJO MECHANIKO ATSAKOMYBĖ 

 



1. Už elektros įrenginių ir įrengimų eksploataciją, jų palaikymą tvarkingame stovyje bei operatyvų 

gedimų šalinimą; 

2. Už saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos pažeidimus; 

3. Už transporto priemonių kuro, atsarginių detalių, ridos nustatytų limitų vykdymą, už techninę 

apžiūrą; 

4. Už netinkamą pareiginių nuostatų reikalavimų vykdymą; 

5. Už elektros įrenginių ir įrengimų techninį stovį, aptarnavimą ir priežiūrą; 

6. Už švarą ir tvarką patalpose, mechaninėse dirbtuvėse, garaže, stalių dirbtuvėse bei teritorijoje; 

7. Už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, nurodymų techninės politikos klausimais 

vykdymą; 

8. Už darbų saugos, civilinės saugos, aplinkos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 

9. Už nuostatų reikalavimų nevykdymą taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė 

(pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo), administracinė (ją gali taikyti Valstybinės priežiūros 

institucijų pareigūnai) ir baudžiamoji atsakomybė, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir padarinius. 

 
 


