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1. Bendroji dalis
1.1. Šaltkalvį-remontininką skiria ir atleidžia bendrovės direktorius.
1.2. UAB „Skuodo vandenys“ šaltkalviu-remontininku gali dirbti asmuo, turintis profesinę
kvalifikaciją bei analogiško darbo patirties.
1.3. Šaltkalvis-remontininkas privalo greitai spręsti darbo eigoje kilusias problemas, būti
sąžiningas, savarankiškas, atidus, pareigingas, atsakingas.
1.4. Šaltkalvis-remontininkas pavaldus bendrovės vyriausiajam inžinieriui.
1.5. Šaltkalvis-remontininkas privalo žinoti:
1.5.1. šaltkalvystės darbus;
1.5.2. eksploatuojamų bendrovės įrenginių paskirtį ir veikimo principus;
1.5.3. įrenginių remontui reikalingų medžiagų ir detalių ypatybes, naudojimosi kontroliniais
matavimo prietaisais ypatybes;
1.5.4. įrenginių techniniam aptarnavimui ir remontui naudojamą įrangą, mechanizmus ir jiems
keliamus reikalavimus.
1.5. Šaltkalvis-remontininkas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR
Vyriausybės nutarimais, kitais galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą,
darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą.
2. Darbuotojo funkcijos
2.1. Prižiūrėti bei remontuoti bendrovės vandenvietės ir nuotekų valymo įrenginiuose esančius
įrenginius (kapitalinis, einamasis remontas, avariniai atstatomieji darbai, kasdieninė profilaktinė
priežiūra).
2.2. Kokybiškai atlikti įrenginių ir priežiūros darbus pagal tiesioginio vadovo nurodymus.
2.3. Taupiai naudoti medžiagas ir atsargines detales, skirtas remontui atlikti, saugoti patikėtus
įrankius ir kitas priemones.
2.4. Darbų vykdymo metu medžiagas ir ruošinius susidėti pagal nustatytą tvarką.
2.5. Tinkamai eksploatuoti įrenginių remonto ir priežiūros darbuose naudojamus įrankius,
prietaisus, įrenginius, naudoti pagal reikalavimus, nurodytus įrankių pase ir gamintojo eksploatavimo
instrukcijoje.
2.6. Darbo metu naudotis technine dokumentacija, brėžiniais, išpildomosiomis nuotraukomis.
2.7. Mokėti naudotis kontroliniais matavimo prietaisais, universaliais specialiais prietaisais.
2.8. Nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
3.3. Reikalauti, kad būtų laiku aprūpintas reikalingomis žaliavomis, medžiagomis, detalėmis,
atsarginėmis dalimis, įrankiais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis numatytų darbų atlikimui.
3.4. Iškilusias technines problemas išnagrinėti, aptarti ir spręsti su tiesioginiu vadovu.
3.5. Reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų.
3.6. Kelti savo profesinę kvalifikaciją.

3.7. Reikalauti reikiamos įrangos pavestam darbui.
3. Atsakomybė
3.1. Šaltkalvis-remontininkas atsako:
3.1.1. efektyvų darbo atlikimą;
3.1.2. kokybišką ir savalaikį gamybinių užduočių vykdymą;
3.1.3. darbo drausmės pažeidimus;
3.1.4. detalių, įrankių ir kitų priemonių racionalų saugojimą ir naudojimą;
3.1.5. dėl jo kaltės bendrovei padarytus nuostolius;
3.1.6. tiesioginio vadovo nurodymų, bei šių pareiginių nuostatų pažeidimus;
3.2. Už savo pareigų netinkamą vykdymą šaltkalvis-remontininkas atsako darbo vidaus tvarkos
taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:
..........................................................
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(vardas ir pavardė)

