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1. Bendroji dalis
1.1. Santechniką skiria ir atleidžia bendrovės direktorius;
1.2. santechnikas atsakingas už vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tinkamą priežiūrą, jų
remontą;
1.3. santechnikas pavaldus bendrovės vyriausiajam inžinieriui.
1.4. Santechnikas privalo žinoti:
1.4.1 bendrovės, kurioje dirba, struktūrą;
1.4.2. bendrovės veiklos sritis;
14.1.1. bendrovės darbo tvarkos taisykles;
14.1.2. vandentiekio, kanalizacijos sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;
14.1.3. darbuotojų civilinės saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos,
reikalavimus;
14.1.4. mokėti greitai orientuotis situacijoje;
14.2. Santechnikas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, bendrovės įstatais, direktoriaus įsakymais, darbo vidaus
tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais.
2. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
2.1. Santechniko pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
2.2. Santechnikas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
2.2.1. suvirinimo bei elektrosaugos darbus;
2.2.2. pakeisti radiatorius;
2.2.3. pakeisti čiaupus, maišytuvus;
2.2.4. nustatyti įvairių santechninių gedimų priežastis;
2.2.5. privalo žinoti vandentiekio sistemų įvadų vietas;
2.2.6. vandentiekio ir kanalizacijos šulinių išdėstymą;
2.2.7. priešgaisrinės saugos taisykles ir mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo
priemonėmis.
3. Darbuotojo funkcijos
3.1. Atlikti visus santechnikos remonto darbus:
3.1.2. keisti prakiurusias vamzdynų dalis ir santechnikos įrenginius;
3.1.3. valyti užsikimšusią kanalizaciją;

3.1.4. stebėti kanalizacijos šulinius
3.1.5. nuolat tikrinti vandentiekio ir kanalizacijos techninę būklę. Pastebėjęs vandens
nutekėjimą, kitus sistemų defektus, pagal galimybes imtis jų pašalinimo priemonių.
3.1.6. atlikęs vamzdynų remonto darbus, turi paleisti vandenį ir patikrinti, ar per vamzdžių
sujungimus, čiaupus, kitą armatūrą nesisunkia vanduo.
3.2. Turi saugoti savo, nekenkti kitų darbuotojų sveikatai.
3.3. Privalo vykdyti vienkartinio pobūdžio vyriausiojo inžinieriaus nurodymus.
3.4. Laikytis darbo drausmės, darbo saugos taisyklių.
3.5. Dirbti kokybiškai, taupiai naudoti medžiagas ir žaliavas.
3.6.. Saugoti bendrovės inventorių, įrankius ir įrengimus.
3.7. Pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą.
3.8. Informuoti pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos
veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.
4. Atsakomybė
4.1. Santechnikas atsako:
4.1.1. už avarijas, atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;
4.1.2. už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
4.1.3. už savo pareigų netinkamą vykdymą santechnikas atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių
ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:
...........................................................
(parašas ir data)

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

