
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninės krypties išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 

mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 

2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“); 

neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šias pareigas; 

turėti energetiko kvalifikacinį pažymėjimą (asmens atsakingo už elektros ūkį); 

turėti ne mažesnę kaip 1 metų analogiško profesinio darbo patirtį; 

išmanyti pastato inžinerinių sistemų (elektros) veikimo ir remonto principus, elektros tinklų darbo ir 

remonto būdus, signalizacijos, kontrolės, apsaugos ir automatikos veikimo principus, energijos 

priemonių išbandymo būdus; 

gebėti suteikti pirmąją pagalbą; 

išmanyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Statybos techninius reglamentus, Kilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, 

Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, pastato energetinių 

inžinierinių sistemų priežiūros taisykles, saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos 

taisyklių reikalavimus, kitus įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus 

elektros ūkio srityje ir gebėti juos pritaikyti praktikoje. 

 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

prižiūri pastato inžinerinių sistemų eksploataciją, jų savalaikį remontą; 

užtikrina tvarkingą elektros ūkio eksploatavimą; 

planuoja, organizuoja ir techniškai vadovauja atliekant elektros įrenginių remonto darbus pagal jam 

suteiktą kompetenciją; 

išmano Muziejaus projektinę dokumentaciją bei jos įvykdymą, pastato eksploatacijos valdymo 

principus, bei specifiką, Muziejaus darbo procesus ir ypatumus; 

parengia paraiškas elektros įrengimų, medžiagų, atsarginių dalių įsigijimui, sudaro sąlygas ir 

įgyvendina priemones taupiam elektros išteklių naudojimui; 

tikrina elektros įrengimų, apskaitos, apsaugos ir automatikos įrenginių darbą, pildo dokumentaciją;  

esant poreikiui, dalyvauja įrengiant ekspozicijas, įgyvendina laikinųjų parodų ekspozicinio plano 

techninę dalį; 

sustabdo darbus avarijos grėsmės atveju, apie tai praneša Ūkio tarnybos vedėjui; 

įvykus avarijai ar nelaimingam atsitikimui darbe, organizuoja ir suteikia pirmąją medicinos pagalbą 

nukentėjusiems, apsaugo avarijos vietą nuo poveikio, kuris trukdytų avarijos ar nelaimingo 

atsitikimo priežastims tirti, imasi skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių, ir 

apie tai praneša Muziejaus direktoriui; 

sudaro sąlygas ir įgyvendina taupų ir ekonomišką darbo medžiagų, Muziejaus inventoriaus, įrankių 

ir įrengimų naudojimą; 

žino, kur darbo vietoje yra gaisro gesinimo priemonės ir moka jomis naudotis; 

saugo ir tinkamai naudoja Muziejaus turtą; 

teikia Ūkio tarnybos vedėjui metinius darbo planus ir veiklos ataskaitas; 

vykdo kitus Muziejaus direktoriaus ir Ūkio tarnybos vedėjo nurodymus. 
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