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ŪKIO SKYRIAUS ELEKTROS INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) elektros inžinierius yra Savivaldybės biudžetinės įstaigos –
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) specialistas.
2. Pareigybės lygis – B
3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti Bibliotekos elektros ūkį, užtikrinti elektros įrenginių
eksploataciją ir priežiūrą, tinkamą ir saugų elektros energijos tiekimą, signalizacijos ir ryšio sistemų
maitinimą. Privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos atestatą dėl bibliotekos elektros
įrenginių eksploatacijos.
4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui, administraciniais
klausimais – Bibliotekos direktoriui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS UŽIMANČIAM DARBUOTOJUI
5. Elektros inžinierius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki
1995 metų.;
5.2. turėti galiojantį energetikos darbuotojo pažymėjimą, ne žemesnę kaip VK atsakingo už
elektros ūkį kategoriją ir atsakingo už priešgaisrinę saugą pažymėjimą;
5.3. būti susipažinęs su Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, gaisrinės saugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimais, jų laikytis ir gebėti juos taikyti praktiškai, tiek kiek jie susiję su
pareigybės funkcijų vykdymu;
5.4. žinoti bendrąjį pagalbos telefoną (112) ir nedelsiant juo skambinti įvykus nelaimingam
atsitikimui darbe;
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Elektros inžinieriaus pareigas užimantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir vykdo elektros įrenginių techninę priežiūrą viešojoje bibliotekoje ir 21
kaimo filialuose. Atlieka elektros įrenginių remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo
juose perjungimus bei atlieka jam priskirtų įrenginių operatyvinį valdymą; vykdo elektros įrenginių
eksploatavimą; užtikrina patikimą elektros įrenginių veikimą;
6.2. pildo elektrosaugos priemonių registravimo žurnalą. Praveda įvadinius ir periodinius
saugumo technikos instruktažus bibliotekos darbuotojams. Sudaro veikiančių elektros įrenginių
rejestrus;
6.3. prižiūri patalpų apšvietimą, keičia elektros lemputes; montuoja, keičia elektros tinklo
rozetes, šakutes, kištukus, jungiklius, elektros automatinius išjungiklius, saugiklius. Vykdo rankų
džiovintuvų priežiūrą. Prižiūri elektros laidus, kabelius, esant reikalui juos keičia;
6.4. atlieka kanalinės ventiliacijos, vandens šildytuvų techninę priežiūrą ir perjungimus.
Vykdo vitrinos, lauko bei pastato šviestuvų apšvietimo, elektros skydinių techninę priežiūrą;

6.5. atlieka serverio elektrinės dalies patikimo maitinimo užtikrinimą ir techninę priežiūrą.
Montuoja naujametines elektros girliandas bibliotekos balkonuose. Pildo viešosios bibliotekos Tilžės
g. 10, Šilutėje statinio techninį energetinį pasą;
6.6. kartą metuose atlieka viešosios bibliotekos ir filialų statinių būklės stebėjimus, juos
fiksuoja statinių techninės priežiūros žurnaluose;
6.7. materialiai atsakingas už elektros ūkyje naudojamą inventorių. Stebi, kad elektros
energija būtų naudojama taupiai, kad šviesiu paros metu nedegtų šviestuvai, be reikalo neveiktų
elektros įrenginiai.
6.8. Stichinių nelaimių, gaisrų bei nelaimingų atsitikimų atvejais, susidarius avarinei situacijai
imasi skubių veiksmų įvykiui lokalizuoti, dalyvauja įgyvendinant civilinę saugą Bibliotekoje;
6.9. laiku ir kokybiškai vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei su
Bibliotekos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, atsakingo darbuotojo ar Bibliotekos
direktoriaus pavedimus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
7. Elektros inžinierius, einantis šias pareigas, atsako:
7.1. už darbo drausmės ir darbo rėžimo, profesinės etikos (dalykinės atmosferos palaikymo,
pagarbaus elgesio su kitais darbuotojais bei Bibliotekos lankytojais standartų ir pan.), darbo saugos ir
priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
7.2. prisiima materialinę atsakomybę, priskirtą jam „Visiškos materialinės atsakomybės
sutartyje“.
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