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ELEKTROS TECHNIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1.1 Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ elektros technikas yra darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto.

 1.2 Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas.

 1.3 Pareigybės lygis C.

 1.4 Pareigybės kodas 741101.

 2 PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 2.1 Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ elektros techniko pareigybė reikalinga užtikrinti
tinkamą įstaigos elektros įrenginių būklę pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles.

 3 VEIKLOS SRITIS

 3.1 Elektros įrenginių aptarnavimas.

 4 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 4.1 Būti pilnamečiu.

 4.2 Būti  susipažinus  su  saugos  ir  sveikatos,  gamybinės  sanitarijos,  elektros  įrenginių  įrengimo  ir
eksplotavimo bei darbų saugos, elektrosaugos, priešgaisrinio saugumo taisyklių reikalavimais.

 4.3 Turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį aptarnaujant elektros įrenginius.

 4.4 Turėti pažymėjimą.

 4.5 Būti pareigingu, tvarkingu, drausmingu.

 4.6 Gebėti:

 4.6.1 savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 4.6.2 priimti sprendimus;

 4.7 Mokėti:

 4.7.1 dirbti su elektros įranga ir instaliacija.

 5 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 5.1 Nuolat  tikrinti  ir  prižiūrėti  kultūros  centro  „Laiptų  galerija“  įrengimų  techninį  stovį  ir  jų
pajėgumus.

 5.2 Užtikrinti  elektros  tinklų  nustatyto  rėžimo  laikymąsi,  teisingą  ir  savalaikį  elektros  energijos
sunaudojimą.

 5.3 Remontuoti elektros apšvietimo sistemas ir kitą aparatūrą.

 5.4 Paruošti darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus.

 5.5 Nutraukti elektros energijos tiekimą esant avarinei situacijai arba elektros įrenginių eksplotavimo
taisyklių pažeidimams ir apie tai pranešti ūkvedžiui arba direktoriui.

 5.6 Informuoti ūkvedį arba administracijos darbuotojus apie pastebėtą sugadintą inventorių, vagystes,



pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių pažeidimus.

 5.7 Vykdyti darbų saugos specialisto funkcijas.

 5.8 Vykdyti  kitus  įstaigos  direktoriaus  įsakymais  nustatytus  pavedimus,  kad  būtų  pasiekti  įstaigos
tinkamos veiklos tikslai.

 6 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 6.1 Renginius  aptarnaujantis  techninis  darbuotojas  tiesiogiai  pavaldus  Direktoriui, vykdo  jo
įpareigojimus ir atsiskaito apie atliktą darbą.

 7 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

 7.1 Darbuotojas atsako už :

 7.1.1 elektros įrenginių eksplotaciją, jų palaikymą tvarkingame stovyje bei operatyvų gedimų
šalinimą;

 7.1.2 elektros įrenginių techninį stovį, aptarnavimą ir priežiūrą;
 7.1.3 darbuotojas materialiai atsako už dėl jo kaltės sugadintus įrengimus;
 7.1.4 jam patikėtų materialinių vertybių ir patalpų saugumą;
 7.1.5 atliekamų darbų kokybę;
 7.1.6 tinkamą darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų taisyklių vykdymą.

 7.2 Už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas
atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos arba atskiro jos padalinio darbas,
įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras dėl darbuotojų, kurie savo veiksmu arba neveiksmu
pažeidė minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet dirba
tokiomis salygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė arba
baudžiamoji atsakomybė.

 7.3 Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

 7.3.1 už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

 7.3.2 už racionalų darbo laiko panaudojimą.


