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ENERGETIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Energetiko pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą,
mokantis dirbti personaliniu kompiuteriu, išklausęs įvadinį darbų saugos ir civilinės saugos
instruktažus.
2. Energetikas turi vadovautis galiojančiais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitų valstybės
institucijų norminiais aktais, bendrovės įstatais, bendrovės direktoriaus įsakymais ir nurodymais
bei šios pareigybės aprašymu.
3. Žinoti energetikos ūkio eksploatavimo ir priežiūros reikalavimus, materialinių vertybių apsaugos
ir apskaitos tvarką, gamybos organizavimo, įrenginių remonto, bendrovės valdymo, vidaus darbo
tvarkos reikalavimus.
4. Mokėti naudotis techninėmis sąlygomis, projektais, sudaryti sąmatas.
5. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus.
II. PAREIGOS
1. Organizuoti racionalų ir ekonomišką elektros, šildymo sistemų (toliau energetikos) įrenginių
darbą.
2. Dalyvauja ruošiant ūkio plėtros ir rekonstravimo projektus.
3. Kontroliuoti elektros ir šilumos energijos sunaudojimą.
4. Sudaryti energetikos įrenginių einamojo bei kapitalinio remonto darbų planus.
5. Organizuoti saugų darbą energetikos įrenginiuose.
6. Nustatyta tvarka organizuoti ir aprūpinti tarnybos darbuotojus darbo rūbais, darbo įrankiais ir
matavimo prietaisais.
7 Nustatyta tvarka organizuoti energetikos įrenginių eksploatacijai ir remontui reikalingų medžiagų
tiekimą.
8. Dalyvauti rekonstruojamų ir naujai statomų energetikos objektų priėmimo komisijoje.
9. Organizuoti kontrolinių matavimo prietaisų metrologinę patikrą.
10. Atsakyti už tinkamą elektros energijos, šilumos energijos sunaudojimo apskaitos vykdymą.
11. Organizuoti savalaikį individualių apsaugos priemonių nuo elektros patikrinimus ir bandymus.
12. Vykdyti energetikos ūkio kontroliuojančių organizacijų nurodymus dėl nustatytų trūkumų
energetikos veikloje.
13. Analizuoti ir tinkamai įforminti tarnybos darbuotojų nelaimingus atsitikimus darbe.
14. Organizuoti eksploatuojamų elektros įrenginių bandymus ir matavimus.
15. Organizuoti eksploatuojamų šilumos įrenginių ir šildymo sistemų bandymus.
16. Užtikrinti nepertraukiamą energetikos įrenginių darbą.
17. Analizuoti tarnybos gamybinę ūkinę veiklą, pateikti pasiūlymus darbui gerinti.
18. Organizuoti naujai pastatytų energetikos objektų prijungimą prie bendro elektros energijos
tiekimo tinklo.
19. Ruošti aptarnavimo instrukcijas naujai sumontuotiems energetikos įrenginiams.
20. Susipažinti su įvairiais įsakymais, aktais, raštais, juos vykdyti pagal nurodytus terminus.
21. Planuoti, derinti elektros ir šilumos energijos sunaudojimo išlaidas.

22. Organizuoti energetikos objektų aprūpinimą apsauginėmis priemonėmis ir priešgaisriniu
inventoriumi.
23. Koordinuoti technologinio proceso informacinių valdymo, automatikos, apsaugos, vaizdo
stebėjimo, praėjimo kontrolės telekomunikacinės sistemos darbą, užtikrinti jų patikimą veikimą.
24. Organizuoti įdiegtų sistemų eksploataciją, priežiūrą ir savalaikių remonto darbų atlikimą.
25. Vykdyti kitus bendrovės direktoriaus nurodymus.
III.TEISĖS
1. Palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis energetikos veiklos srityje.
2. Atstovauti įmonę kitose organizacijose energetikos veiklos srityje.
3. Skirstyti darbą darbuotojams.
4. Nutraukti energetikos darbuotojų darbą, jeigu yra darbo saugos ir sveikatos reikalavimų
pažeidimai.
5. Nušalinti darbuotojus nuo darbo už darbo drausmės pažeidimus, vadovaujantis darbo kodekso
reikalavimais.
6. Teikti pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos
kėlimo.
7. Įgaliojimų ir kompetencijos ribose savarankiškai priimti sprendimus bendrovės energetikos ūkio
eksploatavimo ir tobulinimo srityje.
8. Naudotis LR įstatymais bei Vyriausybės nutarimais, visų rūšių socialinėmis garantijomis ir
teisėmis.
IV. ATSAKOMYBĖ
Energetikas atsako už:
1. savalaikį visų energetinės tarnybos funkcijų vykdymą;
2. saugų ir patikimą energetikos įrenginių eksploatavimą;
3. bendrovės materialines vertybes ir jų apskaitą;
4. darbuotojų saugų darbą;
5. energetikos objektų priešgaisrinį stovį ir gamtos apsaugą;
6. darbuotojų aprūpinimą darbo rūbais, avalyne, apsauginėmis priemonėmis ir matavimo
prietaisais;
7. žalą padarytą bendrovei dėl savo kaltės ar neatsargumo.
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