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I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) santechnikas (toliau – 

santechnikas). Pareigybės grupė – nekvalifikuoti darbininkai. 

2.  Pareigybės lygis – C.  

 

II.  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) 

įgytą profesinę kvalifikaciją.  

4. Santechnikas  turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

4.1. išklausyti privalomojo higieninio mokymo programą pagal sveikatos žinių atestavimo 

nurodymus prieš pradedant dirbti ir vėliau kas penkis metus; 

4.2.  darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką; 

4.3. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos 

apsaugos reikalavimus; 

4.4. turi žinoti asmens higienos reikalavimus,  apie saugius darbo metodus, apie darbo vietos 

paruošimą bei sutvarkymą; 

5. Santechniko pagrindinis darbo tikslas yra prižiūrėti, remontuoti rankiniu būdu sanitarinius 

mazgus, santechninius prietaisus, vandens vamzdžius. 

6. Santechnikas dirba vadovaudamasis Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbo 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Lopšelio-darželio nuostatais, šiuo 

pareigybės aprašymu. 

 

III.  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis santechnikas vykdo šias funkcijas: 

7.1. santechnikas vykdo šilumos mazgo, šilumos tinklų ir visos uždaromosios ir reguliuojančios 

armatūros, vandentiekio vamzdynų ir reguliuojančios armatūros vandentiekio vamzdynų ir 

sanitarinės technikos pastatų nuotekų sistemų (iki atsakomybės ribų) vėdinimo sistemų ortakių, 

ventiliatorių, kaloriferių techninę priežiūrą; 

        7.2. atlieka apšildymo ir vėdinimo sistemų priežiūros ir remonto darbus, taiso vandens čiaupus; 

        7.3. atlieka įstaigos dušų, WC patalpų įrangos ir inventoriaus būklės priežiūros ir remonto 

darbus; 

        7.4.  kartą per savaitę atlieka įstaigos vėdinimo sistemų įrangos apžiūrą, apie rastus trūkumus 

informuoja Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ūkiui;  

         7.5. ne šildymo sezono metu kartą per savaitę, o šildymo sezono metu kiekvieną darbo dieną 

apžiūri šiluminių mazgų įrenginius, matavimo ir apskaitos prietaisus įstaigos pastatuose; 
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         7.6. šalina šildymo, vėdinimo, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos sistemų avarijas, 

o jei to padaryti įstaigos turimais resursais neįmanoma, nedelsiant informuoja direktoriaus 

pavaduotoją ūkiui;  

         7.7. rengia reikalingų įsigyti santechnikos medžiagų ir gaminių sąrašus ir teikia juos direktoriaus 

pavaduotojui ūkiui. 

 7.8.  reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių, nedelsiant 

įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus ir nedelsiant praneša Lopšelio-darželio 

direktoriui. 

 

III. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Santechnikas atsako už griežtą ir pastovų kontroliavimą šiluminio mazgo, vandentiekio 

vamzdynus. 

9.  Santechnikas atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Santechnikas atlygina savo darbo pareigų pažeidimu dėl jo kaltės padarytą turtinę ir neturtinę 

žalą Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
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Susipažinau ir vykdysiu: 


