
 

 

 

SANTECHNIKO (ATSAKINGO UŽ ŠILUMOS TINKLŲ ŪKĮ)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I  SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

       1. Gimnazijos santechnikas (atsakingas už šilumos tinklų  ūkį)  yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis: santechnikas  (atsakingas už šilumos tinklų  ūkį)  priskiriamas C lygio pareigybei.  

3. Pavaldumas: santechnikas (atsakingas už šilumos tinklų  ūkį)   pavaldus ūkio padalinio vadovui.  
 

II  SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI   ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

        4. Santechniku (atsakingu už šilumos tinklų ūkį)  (toliau visur – atsakingu už šilumos ūkį) gali būti 

skiriamas darbuotojas,  turintis aukštąjį arba aukštesnįjį šilumos energetiko išsilavinimą ir praktinio darbo 

stažą pagal specialybe. 

        5. Atsakingas už mokyklos šilumos ūkį turi būti nustatyta tvarka mokomas ir atestuojamas ir privalo 

gauti ,,Atsakingo už šilumos ūkį, šiluminių punktų ir šilumos vartojimo įrenginių iki 1MW specialisto“ 

kvalifikaciją, patvirtinančius nustatytos formos dokumentus (atestatus).         

6. Atsakingo už šilumos ūkį  paskyrimas būtinas visose įmonėse ir įstaigose kurios eksploatuoja ir 

prižiūri šilumos ir karšto vandens tinklus, ir kuriose darbo santykiai reguliuojami darbo sutartimi. 

7. Jeigu įmonėje, įstaigoje nėra kvalifikuotų šilumininkų, darbdavys privalo sudaryti sutartį su fiziniais 

ir juridiniais asmenimis, turinčiais teisę vykdyti atsakingas už šilumos tinklų ūkį funkcijas. 

8. Atsakingo už šilumos ūkį  žinios tikrinamos vieną kartą per 3 metus, jeigu jis tiesiogiai prižiūri 

veikiančius šilumos įrenginius.   

9. Atsakingas už mokyklos šilumos ūkį privalo žinoti: 

9.1. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe ir darbo santykių įstatymus; 

9.2. galiojančias šilumos tinklų ir įrenginių įrengimo bei eksploatavimo taisykles, kitus šilumos ūkį 

reguliuojančius norminius dokumentus;  

9.3 potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybos procesų) priežiūros organizavimo 

pagrindus; 

9.4. avarijų prevencijos, jų padarinių likvidavimo, avarijų priežasčių tyrimo tvarką;  

9.5. elektrosaugos pagrindus; 

9.6. priešgaisrinės saugos organizavimo mokykloje pagrindus;  

9.7. jo žinioje esančių šilumos ir įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijas; 

9.8. vidaus darbo tvarkos nuostatus. 

9.9. darbų, kurios jis pats betarpiškai atlieka, saugos instrukcijų reikalavimus ir vykdyti juos. 

 

III SKYRIUS 

SANTECHNIKO (ATSAKINGO UŽ ŠILUMOS TINKLŲ ŪKĮ)  FUNKCIJOS 
 

       10. Kartu su mokyklos vadovais sudaryti sąlygas, kad šilumos ir karšto vandens tinklai būtų gerai 

prižiūrimi, saugiai eksploatuojami, laiku tikrinami ir bandomi.  

11. Kontroliuoti šilumos tinklų ir įrenginių techninę būklę.  

12. Organizuoti šilumos tinklų ūkio aprūpinimą pakankamu atsarginių dalių, medžiagų, kontrolės ir 

matavimo saugos prietaisų kiekiu, kad būtų galima operatyviai pašalinti pastebėtus šilumos tinklų defektus, 

pakeisti sugedusius prietaisus. 

13. Įvykus šilumos tinklų avarijai, dalyvauti jos likvidavimo darbe (arba vadovauti šiam darbui), ištirti 

 avarijos kėlimo ir vystymosi priežastis, išsiaiškinti avarijos kaltininkus, nustatyti avarijos pasekmes, vengti 

panašių avarijų prevencijos priemones.  

 

14. Užtikrinti, kad karšto vandens vamzdynai, nutiesti matomose lengvai prieinamose vietose, būtų 

dažomi skiriamosiomis spalvomis ir turėtų ženklinimo užrašus: terpės judėjimo krypties rodykles . 



15. Atsakingas už šilumos ūkį  paruošia ir kiekviename šilumos punkte iškabina: 

15.1. principinę vandentiekio schemą; 

15.2. parametrų žurnalą; 

15.3. punkto darbo režimo grafikus; 

15.4. punkto eksploatavimo instrukcijas. 

16. Kontroliuoti, kad šilumos punkte esantys prietaisai ir įrengimai būtų tvarkingi.  

17. Kontroliuoti, kaip vykdomi mokyklos vadovo, jo paties, Energetikos valstybinės inspekcijos, 

technikos priežiūros tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos bei kitų valstybinių kontrolės įstaigų pareigūnų 

nurodymai dėl šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir technikos būklės . 

18. Dalyvauti nelaimingų atsitikimų tyrimo darbe, rengti reikiamus dokumentus.  

19. Vykdyti kitus  teisėtus mokyklos vadovo, jo pavaduotojų nurodymus ir pavedimus. 

20. Remiantis defektų žurnalo duomenimis nustatyti remonto darbų apimtis. 

21. Šilumos tinklų eilinį remontą organizuoti ne rečiau kaip kartą per metus. 

22. Kontroliuoti, kad šilumos tinklų bandymai būtų atliekami pagal iš anksto parengtą programą. 

23. Organizuoti matavimo prietaisų metrologinę patikrą. 

24. Tvarkyti šilumos tinklų ūkio apskaitos ir atsiskaitomybes dokumentus. 

25. Turėti savo žinioje: 

25.1. komplektą schemų (brėžinių) su šilumos su šilumos trasų ir jų įrenginių išdėstymu; 

25.2. šilumos tinklų visų rūšių bandymų ir patikrinimų dokumentaciją; 

25.3. šilumos tinklų visų rūšių remonto atlikimo dokumentaciją; 

25.4. sutartis su šiluminės energijos tiekėjų; 

25.5. šilumos tinklų įrengimo projektinę dokumentaciją; 

25.6. šilumos tinklų ir jų įrengimų technines eksploatavimo instrukcijas; 

25.7. savo parengtas instrukcijas (vietines), programas, sąrašus ir t.t. 

26. Saugoti kontroliuojančių pareigūnų nurodymų įvykdymo medžiagą. 

 

IV SKYRIUS  

SANTECHNIKO (ATSAKINGO UŽ ŠILUMOS TINKLŲ ŪKĮ ) TEISĖS 

 

31. Atsakingas už šilumos ūkį  turi teisę: 

31.1. tikrinti šilumos tinklų techninę būklę; 

31.2. duoti šilumos tinklus prižiūrinčiam personalui privalomus vykdyti nurodymus; 

31.3. nušalinti darbuotojus nuo darbo, jeigu jie pasirodė darbe neblaivūs, apsvaigę nuo narkotikų ar 

kitokių toksinių medžiagų; 

31.4. siūlyti direktoriui atleisti iš darbo darbuotojus, kai jie pažeidžia norminių aktų nustatytus saugos 

darbe reikalavimus, jei prieš tai jiems nors vieną kartą per paskutiniuosius 12 mėn. buvo taikytos drausmės 

nuobaudos už saugos darbe pažeidimus; 

31.5. tikrinti ir neleisti dirbti darbuotojams, kurie nustatyta tvarka nepasitikrinę sveikatos, neatestuoti, 

neinstruktuoti, neturi reikalingos kvalifikacijos. 

31.6. laikinai sustabdyti darbus šilumos tinkluose, jeigu jie vykdomi pažeidžiant technologijas  ir darbų 

saugos reikalavimus, jeigu darbuotojai neaprūpinami būtinomis saugos priemonėmis arba sąmoningai 

nenaudoja  jų. 

IIV.SANTECHNIKO (ATSAKINGO 

UŽ ŠILUMOS TINKLŲ  ŪKĮ ) ATSAKOMYBĖ 

 

32. Atsakingam už šilumos ūkį  gali būti taikoma drausminė, materialinė, administracinė arba 

baudžiamoji atsakomybė LR įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 


