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1. Bendroji dalis 

1.1. Inžinierių skiria ir atleidžia bendrovės direktorius. 

1.2. Inžinierius privalo turėti atitinkamo (inžinerinio) išsilavinimo diplomą, gerai mokėti 

valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, išmanyti braižybos pagrindus, gerai mokėti 

dirbti ryšių ir kompiuterinės technikos priemonėmis. 

1.3. Inžinierius pavaldus bendrovės vyriausiajam inžinieriui. 

1.4. Inžinierius turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus. 

1.5. Inžinierius privalo žinoti: 

1.5.1. bendrovės, kurioje dirba, struktūrą; 

1.5.2. bendrovės veiklos sritis; 

1.6. Inžinierius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, braižybos taisyklėmis, bendrovės įstatais, vadovo įsakymais, darbo 

vidaus tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais. 

2. Pareigos ir funkcijos 

2.1. Vykdyti periodinę bendrovės eksploatuojamų centralizuoto vandentiekio, buitinių ir 

paviršinių nuotekų tinklų, statinių inventorizaciją. 

2.2. Perkelti inventorizacijos duomenis į skaitmeninius išpildomuosius brėžinius naudojantis 

„AutoCAD“ programine įranga. 

2.3. Nustatyti vietovės koordinates ir perkelti į skaitmeninį brėžinį. Nustatyti objektą, vamzdynų 

dalį ar statinį vietovėje pagal skaitmeniniame brėžinyje išsaugotas koordinates. 

2.4. Derinti projektus ir išpildomąsias nuotraukas. 

2.5. Centralizuoto vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų sistemų statybos darbų techninių 

sąlygų išdavimas. 

2.6. Užtikrinti skaitmeninių brėžinių vientisumą ir saugojimą. 

2.7. Teikti inžinerinius pasiūlymus tiesioginiam vadovui vykdant vandentiekio ir nuotekų 

vamzdynų klojimo ir remonto darbus. 

2.8. Pavaduoti vyriausiąjį inžinierių jam nesant. 

3. Teisės 

3.1. Reikalauti, kad vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo darbuotojai gedimų ar jungimų metu 

pateiktų išsamią informaciją apie vamzdynų ar jų dalių tipą, diametrą, išsidėstymą vietovėje. 

3.2. Turėti pilną prieigą prie archyvinių brėžinių. 



4. Atsakomybė 

4.1. Inžinierius atsako už: 

4.1.1. tvarkingą techninių priemonių naudojimą; 

4.1.2. tinkamą skaitmeninių brėžinių parengimą; 

4.1.3. teisingą objektų, vamzdynų nurodymą vietovėje; 

4.1.4. bendrovės komercinių paslapčių saugojimą; 

4.1.5. teisingą darbo laiko naudojimą; 

4.1.6. saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą 

4.2. Už savo pareigų netinkamą vykdymą sekretorius atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:               
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