PATVIRTINTA
UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus
2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V1-26
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SKUODO VANDENYS“
IT SPECIALISTO-ELEKTRIKO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
NR. 9

1. Bendroji dalis
1.1. IT specialistą-elektriką skiria ir atleidžia bendrovės direktorius.
1.2. UAB „Skuodo vandenys“ IT specialistu-elektriku gali dirbti asmuo turintis aukštąjį
išsilavinimą, turintis elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus ir analogiško darbo
patirties.
1.3. IT specialistas-elektrikas pavaldus bendrovės vyriausiajam inžinieriui.
1.4. IT specialistas-elektrikas privalo žinoti:
1.4.1. bendrovės, kurioje dirba, struktūrą;
1.4.2. bendrovės veiklos sritis;
1.4.3. pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę;
1.4.4. elektros variklių ir prietaisų, dažnio keitiklių, generatorių, transformatorių, komutacinės ir
įvadinės aparatūros, akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą;
1.4.5. iki 1000V elektros įrenginių sujungimo, valdymo, remonto būdus;
1.4.6. elektros tinklų darbo ir remonto būdus;
1.4.7. signalizacijos, kontrolės, apsaugos ir automatikos veikimo principus;
1.4.8. elektros įrangos remonto darbus, pagalbinių mechanizmų apžiūros ir išardymo, surinkimo
ir remonto tvarką;
1.4.9. remonto darbams naudojamus įrankius ir jiems keliamus reikalavimus;
1.4.10. operacinių sistemų, duomenų bazių, taikomųjų programų veikimo principus;
1.4.11. gebėti diegti programinę įrangą, aptarnauti kompiuterinius tinklus, vaizdo stebėjimo
sistemas, vykdyti techninės įrangos priežiūrą;
1.4.12. turėti informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros patirties;
1.5. Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu,
aplinkosaugos reikalavimais, bendrovės įstatais, direktoriaus įsakymais, darbo vidaus tvarkos
taisyklėmis, pareiginiais nuostatais.
2. Darbuotojų funkcijos
2.1. Atlieka atskirus sudėtingus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros
darbus.
2.2. Patikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę.
2.3. Remontuoja elektros apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizaciją, valdymo pultus.
2.4. Įkrauna akumuliatorius.
2.5. Pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis įjungimo
schemomis.
2.6. Paruošia darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus.
2.7. Atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto
darbus.
2.8. Atlikti techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą.
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2.9. Atlikti techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą.
2.10. Teikti bendrovės darbuotojams konsultacijas kompiuterinės ir organizacinės technikos
panaudojimo klausimas.
2.11. Vykdyti kitas tiesioginio vadovo užduotis.
3. IT specialisto-elektriko atsakomybė

3.1. IT specialistas-elektrikas atsako už:
3.1.1. tvarkingą elektros įrenginių resursų eksploataciją, jų gerą techninį stovį;
3.1.2. savalaikį įrengimų remontą, jų išbandymus po remonto;
3.1.3. bendrovės duomenų bazių, vaizdo įrašų ir programinės įrangos apsaugą.
3.1.4. teisingą ir efektyvų darbo laiko naudojimą, tinkamą bendrovės interesų atstovavimą;
3.2. Už savo pareigų netinkamą vykdymą IT specialistas-elektrikas atsako darbo tvarkos
taisyklių, šių nuostatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:
..........................................................
(parašas ir data)

..........................................................
(vardas ir pavardė)

