PATVIRTINTA
Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V- 27
FINANSŲ IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
ELEKTROS ENERGETIKOS TECHNIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) elektros energetikos techniko
pareigybė yra priskiriama specialistų grupei. Pareigybės kodas – 311310. Papildomos funkcijos –
šildymo, vėdinimo įrenginių technikas (311514).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau –
Direkcija) valdomuose pastatuose esančių elektros tinklų priežiūrą.
4. Pareigybės pavaldumas - Skyriaus vedėjo pavaduotojui (ūkio reikalams).
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro laipsniu arba jam prilygintą
technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
5.2. turėti galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę organizuoti įmonės ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių eksploatavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);
5.3. turėti galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius, organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 1000 V eksploatavimą
(asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį); darbuotojas atestuotas pagal elektros energetikos
atestavimo sertifikavimo schemą;
5.4. būti gerai susipažinusiam su techninės eksploatacijos instrukcijomis, elektrinių ir
tinklų techninio eksploatavimo taisyklėmis, saugos taisyklėmis, eksploatuojant elektros įrenginius,
elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo
taisyklėmis, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais su jo funkcijomis susijusiais teisės
aktais, Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis;
5.5. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto
priemones, ir gebėti jas vairuoti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja rekonstruojant ir montuojant elektros įrenginius;
6.2. kontroliuoja rangovų darbų kokybę;
6.3. dalyvauja išbandant ir priimant eksploatacijon elektros įrenginius;
6.4. ruošia paraiškas elektros ūkio įrenginiams, atsarginėms dalims ir medžiagoms įsigyti,
atsako už jų judėjimą ir nurašymą;
6.5. tvarko ir saugo elektros įrengimų projektus, pasus ir sutartis elektros energijos
naudojimui; ruošia technines sąlygas naujai statomiems objektams;
6.6. avarijų bei stichinių nelaimių atveju bet kuriuo paros metu palaiko ryšį su elektros
energijos tiekėjo atstovu;
6.7. formuoja, tvarko Direkcijos dokumentacijos plane priskirtas bylas (dokumentus),
garantuoja jų apsaugą ir laiku perduoda į Direkcijos archyvą;
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6.8. vykdo kitus Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus
vedėjo pavaduotojo (ūkio reikalams) nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti
Direkcijos strateginiai tikslai;
6.9. vykdo ir laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Aplinkos
ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Direkcijos darbo
reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, Parko nuostatų bei kitų su jo funkcijomis susijusių teisės
aktų.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už visą elektros ūkį ir už teisingą elektros įrenginių, aptarnaujančių bei
remontuojančių darbuotojų parinkimą;
7.2. už struktūriniuose padaliniuose esančių elektros įrenginių teisingą ir saugų
eksploatavimą;
7.3. už vartotojų elektros įrenginių eksploatavimo ir darbų saugos taisyklių laikymąsi tiek
aptarnaujančio šiuos įrenginius personalo, tiek kitų organizacijų darbuotojų, dirbančių pagal
sutartis ir paskyras;
7.4. už elektros įrenginių patikimą, ekonomišką ir saugų darbą;
7.5. už elektros taupymo, galios koeficiento padidinimo priemonių paruošimą ir
įgyvendinimą;
7.6. už naujos technikos, didinančios elektros įrenginių veikimo patikimumą,
ekonomiškumą, saugumą bei keliančios darbo našumą įdiegimą elektros ūkyje;
7.7. už elektros įrengimų aparatūros ir tinklų profilaktinių bandymų organizavimą ir
savalaikį atlikimą;
7.7.už sistemingą Direkcijos elektros tinklų apkrovimo grafiko stebėjimą bei energetinės
sistemos nustatyto režimo laikymąsi;
7.8. už elektros energijos apskaitos bei nustatytų ataskaitų vedimą ir jų pristatymą
aukštesnėms organizacijoms;
7.9. už valstybinės energetinės priežiūros inspekcijos nurodymų savalaikį vykdymą;
7.10. už elektros įrenginiuose įvykstančių avarijų ir sutrikimų, taip pat nelaimingų
atsitikimų nuo elektros srovės tyrimo organizavimą;
7.11. už apšvietimo įrenginių, kontrolinių matavimo prietaisų teisingą eksploataciją ir
savalaikį jų tikrinimą (išbandymą);
7.12. už pavestų funkcijų, pavedimų kokybišką vykdymą laiku, teikiamų duomenų ir
informacijos patikimumą;
7.13. už buv. Platelių dvaro komplekso statinių šildymo ir vėdinimo sistemų priežiūrą,
ekonomišką jų naudojimą.
______________________________
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

