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1. Bendroji dalis 

 

1.1. Ekskavatorininką-šaltkalvį skiria ir atleidžia bendrovės direktorius. 

1.2. UAB „Skuodo vandenys“ ekskavatorininku-šaltkalviu gali dirbti asmuo, turintis vairuotojo 

bei kvalifikacinį pažymėjimą ir analogiško darbo patirties.  

1.3. Ekskavatorininkas-šaltkalvis privalo greitai spręsti darbo eigoje kilusias problemas, būti 

sąžiningas, savarankiškas, kruopštus, atidus, pareigingas, atsakingas.  

1.4. Ekskavatorininkas-šaltkalvis pavaldus bendrovės vyriausiajam inžinieriui.  

1.5. Ekskavatorininkas-šaltkalvis privalo žinoti: 

1.5.1. šaltkalvystės darbus; 

1.5.2. eksploatuojamų bendrovės įrenginių paskirtį ir veikimo principus; 

1.5.3. įrenginių techniniam aptarnavimui ir remontui naudojamą įrangą, mechanizmus ir jiems 

keliamus reikalavimus; 

1.5.4. ekskavatoriaus ir jo agregatų techninius duomenis, paskirtį ir konstrukciją; 

1.5.5. vežimo ekskavatoriumi reikalavimus ir būdus; 

1.5.6. ekskavatoriaus technines savybes, veikimo principus ir sandarą; 

1.5.7. kuro ir tepalų sunaudojimo normas; 

1.5.8. gedimų priežastis ir jų pašalinimo tvarką; 

1.5.9. ekskavatoriaus variklio galios ir prikabinamų įtaisų keliamosios galios apkrovimo 

galimybes; 

1.5.10. kelių eismo taisykles; 

1.5.11. eismo saugumo reikalavimus teritorijoje ir laukuose; 

1.5.12. signalizaciją, ženklus, rodykles jų paskirtį. 

  

 

2.  Darbuotojo funkcijos 

 

2.1. Kasti ir krauti į transporto priemones įvairių kategorijų gruntą. 

2.2. Techniškai prižiūrėti ir remontuoti ekskavatorių. 

2.3. Prikabinamų įrenginių montavimo, demontavimo tvarką ir eigą. 

2.4. Įvairių kategorijų grunto iškasose išdirbimo ir kasimo, krovimo ir permetimo reikalavimus. 

2.5. Vandentiekio, nuotekų sistemų sandarą, savybes ir paskirtį. 

2.6. Vandentiekio tinklų remonto ir naujų tinklų tiesimo ir atnaujinimo darbo technologiją, 

taisykles. 

2.7. Darbo dienos pradžioje atlikti visus reikalingos transporto priemonės techninio 

aptarnavimo darbus. 

2.8. Važiuojant nuolat sekti prietaisų, kontroliuojančių bei atspindinčių variklio darbą 

parodymus, stebėti bendrą transporto priemonės būklę, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imtis 

visų reikiamų priemonių gedimui likviduoti.  
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2.9. Žemės kasimo darbus ir vandentiekio tinklų gedimus bei avarijų likvidavimus atlikti gavus 

vyriausiojo inžinieriaus nurodymus. 

2.10.  Nuvykus į avarijos likvidavimo vietą, kasti ir permesti gruntą darant iškasas ir sankasas, 

pylimų rezervus vandentiekio ir nuotekų kanalų, šulinių ir kitų statinių statybai laikantis 

vandentvarkos darbų saugos taisyklių reikalavimų. 

2.11. Vandentiekio tinklų žemės kasimo ir užlyginimo darbus privalo atlikti kokybiškai ir darbo 

vietą palikti tvarkingą; 

2.12. Ekskavatorininkas-šaltkalvis privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR 

Vyriausybės nutarimais, kitais galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, 

darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą.  

2.13. Nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 

 

 

3.  Ekskavatorininko-šaltkalvio atsakomybė 

 

3.1. Ekskavatorininkas-šaltkalvis atsako: 

3.1.1. efektyvų darbo atlikimą; 

3.2.2. kokybišką ir savalaikį gamybinių užduočių vykdymą; 

3.2.3. darbo drausmės pažeidimus; 

3.2.4. detalių, įrankių ir kitų priemonių racionalų saugojimą ir naudojimą; 

3.2.5. dėl jo kaltės bendrovei padarytus nuostolius; 

3.2.6. tiesioginio vadovo nurodymų, bei šių pareiginių nuostatų pažeidimus; 

3.2.7. suvirintojas-tekintojas įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu 

pašaliniams asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria 

buvo supažindintas.  

 

 

 

Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:  

 

.......................................................... 
                                                                                                                              (parašas ir data) 

 

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


