MEMORIALINIO DEPARTAENTO GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS ŪKIO SKYRIAUS
EKSPOZICIJŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Ekspozicijų priži rėtojas yra darbininkų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis - muziejaus eksponatų ir kitų materialinių vertybių prieži ra ir apsauga,
lankytojų aptarnavimas.
4. Pareigybės pavaldumas – ekspozicijų priži rėtojas yra tiesiogiai pavaldus Genocido aukų
muziejaus kio skyriaus vedėjui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turi b ti susipažinęs su pagrindiniais priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimais
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Tinkamai saugoti eksponatus, kitas materialines vertybes jam paskirtose saugoti patalpose.
6.2. Atrakinus ekspozicijų patalpas patikrinti vitrinų b klę ir signalizaciją, vitrinose esančius
eksponatus.
6.3. Darbo pradžioje ir pabaigoje daryti įrašus žurnale apie eksponatų, ekspozicijų patalpų b klę.
6.4. Darbo metu stebėti eksponatus ir lankytojus, draudžiama dirbti su tiesioginėmis pareigomis
nesusijusius darbus: skaityti, megzti, valgyti ir pan.
6.5. Nesant lankytojams, valyti ekspozicijų vitrinas.
6.6. Pasibaigus darbui, patikrinti vitrinas, signalizacijas ir eksponatų vitrinas.
6.7. Nedelsiant informuoti muziejaus administraciją sugedus ar sutrikus apsauginei
signalizacijai.
6.8. Nedelsiant informuoti muziejaus administraciją pastebėjus pažeistas patalpų plombas,
išdaužtus langus ar išlaužtas duris, eksponatų dingimą.
6.9. Po darbo uždaryti langus, užrakinti duris.
6.10. Žinoti , kur yra gesintuvai ir mokėti jais naudotis gaisro atveju.
6.11. Savo budėjimo metu privalo b ti savo darbo vietoje, kurią gali palikti tik leidus kio
skyriaus vadovui arba suderinus su Fondų apskaitos skyriaus vadovu.
6.12. Tinkamai ir laiku atlikti pareiginiuose nuostatuose nustatytas darbo funkcijas, vadovų
pavedimus.
6.13. Laikytis Vidaus darbo tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų.
6.14. Ekstremalių situacijų atveju (gaisro, vandentiekio avarijos, vagystės ir pan.) privalo elgtis
pagal ekstremalių situacijų instrukciją.
6.15. Draudžiama atidaryti vitrinas ir ginklų saugyklą be Fondų apskaitos skyriaus vadovo
leidimo (išskyrus ypatingus atvejus: gaisrą, vandentiekio avariją ir pan.).
6.16. Vykdyti kitus su centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pob džio vadovų
pavedimus.

