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ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO
ELEKTRIKO-SCENOS APŠVIETĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. ___Elektrikas- scenos apšvietėjas__ yra ___Kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų_grupės_____
(pareigybės pavadinimas)
(nurodoma pareigybės grupė)
pareigybė, kodas 741108____________________________________________________________
2. Pareigybės lygis – _____C_______________________________________________________
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)
3. Pareigybės paskirtis (jei yra)__užtikrinti _įstaigos elektros ūkio techninę priežiūrą, eksploataciją
bei
scenos
apšvietimo
įrangos
veikimą____________________________________________________
4. Pareigybės pavaldumas (jei yra)___ elektrikas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui _________
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1.Elektriku-scenos apšvietėju gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka
pasitikrinęs sveikatą. Elektrikas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę
kvalifikaciją.Turėti aukštąją (AK) elektrosaugos kvalifikaciją (prižiūrėti ir remontuoti virš 1000v
įtampos elektros įrenginius).
2. Elektrikas- scenos apšvietėjas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
2.1. elektrotechnikos pagrindus;
2.2. pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę;
2.3. elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones;
2.4. elektros įrengimų ir prietaisų montavimo ir remonto būdus bei eiliškumą;
2.5. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus;
2.6. elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;
2.7. elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir įvadinės aparatūros,
akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą;
2.8. aukštos įtampos laidų pakeitimo, sujungimo ir litavimo būdus ir priemones;
2.9. racionalaus elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, apsaugos nuo
perkrovų būdus;
2.10. relinės apsaugos paskirtį;
2.11. įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus;
2.12. kontrolinių matavimo prietaisų paskirtį ir panaudojimo sąlygas;
2.13. visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus;
6.14. telemechanikos ir elektronikos pagrindus;
2.15. bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus;
2.16. saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių
ir prietaisų priežiūros tvarką;
2.17. elektroninės sistemos prietaisų sandarą ir konstrukciją, priežiūros, kompleksinio
bandymo būdus, tvarką ir eiliškumą;
2.18. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams.

2.19. Kartą per mėnesį kartu su ūkio dalies vedėju ir pastato priežiūros darbininku apžiūrėti visas
Kultūros centro patalpas ir pašalinti apžiūros metu užregistruotus elektros įrenginių gedimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
3. Užtikrinti Kultūros centro stacionarios ir kilnojamos apšvietimo aparatūros veikimą:
3.1. sistemingai patikrinti apšvietimo aparatūrą;
3.2. rūpintis apšvietimo įrenginių aparatūros remontu, pagal galimybę remontuoti.
3.3. paruošti kilnojamą aparatūrą, kai renginiai vyksta lauke ar kitose salėse, kuriose nėra
stacionarios aparatūros;
3.4. Nurodyti atvykusių kolektyvų šviesos operatoriams elektros lizdus salėje ir scenoje
aparatūrai įjungti;
3.5. Saugoti jam patikėtą apšvietimo aparatūrą;
3.6. Nuolat gilinti žinias, kelti profesinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose;
3.7. Laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
3.8. Vykdyti kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus
pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.
3.9. Tausoti įstaigos nuosavybę.
4. Rūpinasi vidaus ir išorės elektros apšvietimo elektros įrenginių saugiu eksploatavimu.
5. Patikrina ir reguliuoja elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę.
6. Remontuoja elektros apšvietimo sistemas.
7. Prižiūri avarinį apšvietimą.
8. Užtikrina apšvietimo pajungimą per renginius vykstančius lauke ir patalpose.
9. Vykdo renginių vadovo nurodymus dėl meninio sceninio apšvietimo renginių metu.
10. Prižiūri apšvietimo sistemą, šalina jos gedimus, ruošia techninę dokumentaciją techniniam
remontui.
11. Pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis įjungimo
schemomis.
12. Paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus.
13. Laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių.
14. Palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje.
15. Privalo naudoti tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus, bei laikyti juos tik tam skirtoje
vietoje
16. Žino pirminių gaisro gesinimo priemonių veikimo principus, panaudojimo galimybes, žinoti
savo veiksmus kilus gaisrui.
17. Praneša darbo metu pastebėtus elektros sistemos gedimus padalinio vadovui ir imasi priemonių
jiems pašalinti.
18. Darbo metu nevartoja alkoholinių gėrimų, narkotikų.
19. Nesant darbo pagal tiesiogines pareigas, pasiliekama teisė skirti kitą darbą, neviršijant etatinio
darbo valandų.
IV SKYRIUS
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
20. Elektrikas-scenos apšvietėjas turi teisę:
20.1.Reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugų darbą.
20.2. Gauti darbui reikalingas priemones.
20.3. Sužinoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius.
20.5. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti.
21. Elektrikas-scenos apšvietėjas atsako už:

21.1. už materialinių vertybių sugadinimą, jei netinkamai atlieka savo pareigas.
21.2. pavestų darbų atlikimo kokybę;
21.3. darbo drausmės pažeidimus;
21.4. už darbuotojui patikėto inventoriaus, įrengimų ir instrumentų tinkamą naudojimą ir apsaugą.
22. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, šių nuostatų ir įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių,
kitų norminių dokumentų reikalavimų nesilaikymą, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas,
avarija ar gaisras, įstaiga patyrė materialinių nuostolių, sutriko jos darbas, darbuotojas susirgo
profesine liga, elektrikui-scenos apšvietėjui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta drausminė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė.

