
 

 

 

VIDAUS SANTECHNIKOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ SANTECHNIKO  

PAREIGYBĖS APRAŠAS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

       1. Gimnazijos vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas yra priskiriamas kvalifikuotų 

darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis: vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas priskiriamas C lygio 

pareigybei.  

3. Pavaldumas: vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas pavaldus ūkio padalinio 

vadovui.  

II  SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI   ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

2. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas leidžiama dirbti  ne jaunesniems, kaip 18 

metų amžiaus asmenims, specialiai apmokytiems, išklausiusiems įvadinį instruktavimą, priešgaisrinės 

saugos instruktavimą. 

3.Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniko sveikata tikrinama Lietuvos Respublikos 

sveikatos  apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, atsižvelgus į santechniko darbo pavojingus ir 

kenksmingus veiksnius. 

4.Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas turi būti atestuotas ,,Darbuotojų, 

aliekančių darbus veikiančiuose šilumos įrenginiuose, lavinimo ir atestavimo nuostatų“ nustatyta 

tvarka. 

5. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniką priima ir atleidžia mokyklos vadovas 

savo tvarkomuoju dokumentu (įsakymu). 

6. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas privalo žinoti: 

            6.1. santechnikos įrenginių įrengimo taisyklės, saugos taisykles eksploatuojant santechnikos 

įrenginius, šiluminių tinklų ir šilumos naudojančių įrenginių eksploatacijos (priežiūros) taisykles, 

vietines mokyklos instrukcijas; 

            6.2. vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų įvadų, į mokyklos pastatą, vietas; 

            6.3. vandentiekio, kanalizacijos, šildymo tinklų išdėstymą mokyklos pastate (bei rūsyje), 

uždarymo armatūros išdėstymą, vandentiekio ir kanalizacijos šulinių išdėstymą; 

            6.5. priešgaisrinės saugos taisykles ir mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis; 

            6.6. savo pareigybės aprašymą; 

            6.7. individualios saugos priemones. 

III SKYRIUS 

       VIDAUS SANTECHNIKOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ SANTECHNIKO 

FUNKCIJOS 

 

7. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas privalo: 

7.1. saugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 

7.2. atvykti į darbą nustatytu laiku; 

7.3. mokėti saugiai dirbti (žinoti saugos darbe instrukcijas), mokėti pašalinti priežastis (pagal 

savo kvalifikaciją), galinčias sukelti traumas ar avarijas; 

7.4. tikrinti jo prižiūrimų vandentiekio, kanalizacijos, šildymo bei ventiliacijos įrenginių 

mokyklos patalpų, vandens tiekimo komunikacijų veiklą; 

7.5. susipažinti su įrašais (užduotimis) objektų žurnale; 

7.6. tikrinti ar nėra vandens šilumnešio nutekėjimo; 

7.7. atlikti skaitiklių parodymų fiksavimą  vieną kartą per savaitę; 

7.8. vykdyti direktoriaus, ūkio padalinio vadovo, santechniko (atsakingo už šilumos ūkį) teisėtus 

nurodymus; 

7.9. atlikti priešgaisrinės sistemos čiaupų, skydų ir t.t. priežiūrą, įforminant  priešgaisrinės sagos 

žurnalą. 



8. Atlikdamas šilumos tinklų, vandentiekio, kanalizacijos bei ventiliacijos įrenginių priežiūrą, 

vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas privalo laikytis minimalios apimties darbų tipinio 

sąrašo. 

9. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas (kartu su VĮ ,,VE“, savivaldybės 

atstovais ir atsakingu už šilumos ūkį) dalyvauja mokyklos šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui 

(sistemos praplovimui, hidrauliniam bandymui). Atlieka patalpų sandarumo, užtikrinančius veiksmus, 

izoliavimą, vamzdynų valymą nuo korozijos, dažymą. 

10. Pastebėjus trūkumus nedelsiant šalinti, o jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis, pranešti 

savo tiesioginiam vadovui arba direktoriaus pavaduotojui. 

11. Laiku parengti ir pateikti savo tiesioginiam vadovui santechninių įrenginių, prietaisų, įrankių 

remontui reikalingų medžiagų paraišką. 

12. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas privalo rūpintis, kad visada būtų 

reikalingų remontui medžiagų atsargos. 

13. Sutrikus įrenginių, prietaisų, inžinierinių tinklų darbo režimui arba įvykus avarijai 

santechnikas privalo savarankiškai ir nedelsdamas imtis priemonių normalios padėties atstatymui. 

14. Jeigu vienu metu susidarė avarinė situacija keliose vietose, pirmiausia reikia šalinti tuos 

gedimus, kurie kelia pavojų žmonių saugai, gali sukelti gaisrą. 

15. Kilus gaisrui,   vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas privalo nedelsdamas 

apie jį pranešti ugniagesiams, savo vadovybei ir pradėti gesinti gaisrą turimomis priemonėmis. 

16. Jeigu gaisravietėje nėra vadovybės, vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas 

privalo vadovauti gaisro gesinimui, žmonių evakuacijai, svarbiausiu materialinių vertybių išnešimui, 

pasitikti ugniagesius, nurodyti trumpiausia kelią prie gaisro židinio, vidaus vandentiekio gaisrinių 

čiaupų. 

17. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikui draudžiama: 

17.1. darbo metu dirbti pašalinius darbus; 

17.2. atsivesti į darbą pašalinius asmenis; 

17.3. palikti darbovietę nebaigus būtinų darbų (nebaigus avarijos likvidavimo darbų, šilumos 

paleidimo darbų ir kt.). 

17.4. naudoti netvarkingus (ne tam skirtus) instrumentus. 

17.5. dirbti užlipus ant netvarkingų kopėčių ar pastolių, naudoti atsitiktines paaukštinimo 

priemones. 

IV SKYRIUS 

VIDAUS SANTECHNIKOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ SANTECHNIKO TEISĖS 

 

18. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas turi teisę reikalauti, kad mokyklos 

direktorius užtikrintų saugų darbą, aprūpintų darbo drabužiais, darbo avalyne, individualiosios saugos 

priemonėmis, reikalingais darbo įrankiais. 

19. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas turi teisę sužinoti iš mokyklos vadovo 

ar jo įgalioto asmens apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius. 

20. Nustatyta tvarka atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai ar gyvybei, taip pat dirbti tuos 

darbus, kurios saugiai dirbti jis neišmokytas. 

21. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta jo sveikatai dėl nesaugių darbo 

sąlygų. 

V SKYRIUS 

VIDAUS SANTECHNIKOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ SANTECHNIKO 

ATSAKOMYBĖ 

 

23. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas atsako už jam priskirtą vandentiekio, 

kanalizacijos, apšildymo ir ventiliacijos tinklų techninį tvarkingumą. 

24. Už vidaus tvarkos taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių, saugos darbe reikalavimų su 

kuriais buvo supažindintas, nevykdymą, santechnikas atsako vidaus taisyklėse nustatyta tvarka. 

25. Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikui gali būti taikoma materialinė, 

administracinė arba baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, jeigu 

dėl jo kaltės įvyko jam prikirtų įrenginių avarija, nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras, mokyklai 

padaryta materialinė žala.                                 

 

 


