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1. Bendroji dalis 

 

1.1. Suvirintoją-tekintoją skiria ir atleidžia bendrovės direktorius. 

1.2. UAB „Skuodo vandenys“ suvirintoju–tekintoju gali dirbti asmuo, turintis suvirintojo 

elektra ir dujomis kvalifikacinį pažymėjimą bei analogiško darbo patirties, turintis ne žemesnę kaip 

VK elektros saugos kvalifikaciją, susipažinęs su suvirinimo įrenginiais. 

1.3. Suvirintojas-tekintojas privalo greitai spręsti darbo eigoje kilusias problemas, būti 

sąžiningas, savarankiškas, atidus, pareigingas, atsakingas.  

1.4. Suvirintojas-tekintojas pavaldus bendrovės vyriausiajam inžinieriui.  

1.5. Suvirintojas-tekintojas privalo žinoti: 

1.5.1. tekinimo technologiją; 

1.5.2. remonto darbams naudojamus įrankius ir jiems keliamus reikalavimus; 

1.5.3. metalo šaltkalvystės darbus; 

1.5.4. metalų pjaustymo technologiją; 

1.5.5. vandentiekio sistemų sandarą, vamzdynų montavimo technologiją; 

1.5.6. suvirinimo įrenginių sandarą, valdymo bei darbo principus; 

1.5.7. suvirinimo rėžimus; 

1.5.8. kontrolinių matavimo prietaisų paskirtį ir naudojimo būdus; 

1.5.9. saugaus elgesio su dujomis taisykles; 

1.5.10. pagrindinius duomenis apie suvirinimo metalo savybes ir ypatumus; 

1.5.11. metalų pjaustymo technologiją; 

1.5.12. pagrindinių suvirinimo siūlių rūšis; 

1.5.13. suvirinimo darbų technologiją; 

1.5.14. patalpų ir darbo vietos planą; 

1.5. Suvirintojas-tekintojas 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. Užtikrinti pavestų užduočių įgyvendinimą. 

2.2. Pavestas užduotis įvykdyti kokybiškai tiesioginio vadovo nurodytais terminais. 

2.3. Pilnai, kokybiškai, savarankiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą. 

2.4. Prižiūrėti ir teisingai eksploatuoti suvirinimo įrenginius, prietaisus. 

2.5. Mokėti paruošti suvirinimo darbams ruošinius. 

2.6. Atlikti suvirinimo įrenginių montažo, derinimo ir remonto darbus pagal tiesioginio vadovo 

arba jį pavaduojančio asmens nudarymus. 

2.7. Skubiai informuoti tiesioginį vadovą įvykus nelaimingam atsitikimui. 

2.8. Saugoti, taupyti gautas medžiagas, priemones ir inventorių.  

2.9. Tinkamai naudoti asmens apsaugos priemones, kurios reikalingos nurodytų darbų 

atlikimui. 
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2.10. Atlikti metalų ir kitų medžiagų apdirbimo darbus su tekinimo, galandimo, pjovimo, 

šlifavimo staklėmis. 

2.11. Dirbti pagal patvirtintą darbo ir poilsio grafiką.  

2.12. Darbo metu kilus bet kokiems neaiškumams ar abejonėms – nedelsiant nutraukti 

atitinkamus darbus ir kreiptis į tiesioginį darbų vykdytoją.  

 

 

3. Suvirintojo-tekintojo atsakomybė 

 

3.1. Suvirintojas-tekintojas 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 suvirintojas-tekintojas atsako darbo vidaus tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:  

 

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

 

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


