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ŪKIO PADALINIO SANTECHNIKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Ūkio padalinio santechniko, 

darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – santechnikas), pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei.    

2. Pareigybės lygis – C lygis. 

3. Pareigybė reikalinga montuoti, remontuoti ir eksploatuoti pastatų vidaus vandens 

tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas bei atlikti kai kuriuos išorinių tinklų, dujotiekio ir 

ventiliacijos sistemų montavimo darbus, nereikalaujančius specialaus pasiruošimo.   

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų Ūkio padalinio 

vadovui. 

                      

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą santechniko profesinę 

kvalifikaciją; 

5.2. Santechnikas turi gebėti, mokėti ir išmanyti: 

5.3. gaminti vamzdynų detales, nesudėtingas metalines konstrukcijas pagal brėžinius, 

eskizus ir matavimus darbo vietoje; 

5.4. sujungti neišardomus ir išardomus vamzdinius mazgus; 

5.5. bandyti vamzdinius mazgus ir sistemas; 

5.6. montuoti vandens apskaitos mazgus; 

5.7. montuoti pastato karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo 

armatūrą ir prietaisus; 

5.8. montuoti pastato nuotekų šalinimo tinklą ir jo vėdinimo sistemas; 

5.9. įrengti priešgaisrinį vandentiekį; 

5.10. įrengti lietaus vandens nuotakus; 

5.11. montuoti mažo (iki 100 kw) galingumo katilines; 

5.12. montuoti šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas, jas apšiltinti ir 

išbandyti; 

5.13. montuoti pastato šiluminio punkto tipinius mazgus; 
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5.14. montuoti šiluminių siurblių išorinius ir vidinius žiedus patalpoms šildyti ir 

karštam vandeniui ruošti; 

5.15. mechaniškai reguliuoti šildymo ir vandentiekio sistemų bei prietaisų parametrus; 

5.16. atlikti santechninių sistemų apžiūrą, plovimą ir hidraulinį bandymą; 

5.17. remontuoti santechninius prietaisus ir sistemas; 

5.18. paruošti pastato konstrukciją, darbo įrankius ir komplektuojamąsias dalis 

santechninėms sistemoms montuoti bei pašalinti pastato konstrukcijos defektus, atsiradusius 

montavimo metu; 

5.19. atlikti vėdinimo sistemų ir išorinių tinklų montavimo darbus, kuriems atlikti 

nereikia specialaus mokymo; 

5.20. griežtai laikytis statybos ir montavimo darbų saugos reikalavimų, mokėti dirbti 

komandoje; 

5.21. būti kruopštus, komunikabilus, iniciatyvus, imlus naujoms idėjoms, taupantis ir 

mokantis racionaliai naudoti energetinius išteklius. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. skaito detalių darbo brėžinius, eskizus; 

6.2. saugiai naudojasi rankiniais ir mechaniniais metalo apdirbimo įrankiais; 

6.3. apskaičiuoja vamzdinių detalių ruošinių ilgius, perėjimų gamybos matmenis; 

6.4. parenka suvirinimo būdus, aparatūrą ir režimus vamzdžiams suvirinti; 

6.5. lituoja varinius vamzdžius kietais ir minkštais lydmetaliais; 

6.6. suvirina ir suklijuoja plastikinius vamzdžius; 

6.7. sriegia rankiniu ir mechaniniu būdu; 

6.8. bando vamzdinius mazgus ir sistemas; 

6.9. montuoja vandens apskaitos mazgus; 

6.10. montuoja pastato karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo 

armatūrą ir prietaisus; 

6.11. montuoja pastato nuotekų šalinimo tinklą ir jo vėdinimo sistemas; 

6.12. naudojasi gaisrų gesinimo priemonėmis; 

6.13. pasirenka saugaus darbo priemones dirbant aukštyje; 

6.14. įrengia lietaus vandens nuotakus; 

6.15. montuoja mažo (iki 100 kw) galingumo katilines; 

6.16. montuoja šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas, jas apšiltina ir išbando; 

6.17. montuoja pastato šiluminio punkto tipinius mazgus; 
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6.18. montuoja šiluminių siurblių išorinius ir vidinius žiedus patalpoms šildyti ir 

karštam vandeniui ruošti; 

6.19. mechaniškai reguliuoja šildymo ir vandentiekio sistemų bei prietaisų 

parametrus; 

6.20. atlieka santechninių sistemų apžiūrą, plovimą ir hidraulinį bandymą; 

6.21. remontuoja santechninius prietaisus ir sistemas; 

6.22. paruošia pastato konstrukciją, darbo įrankius ir komplektuojamąsias dalis 

santechninėms sistemoms montuoti bei pašalinti pastato konstrukcijos defektus, atsiradusius 

montavimo metu; 

6.23. atlieka vėdinimo sistemų ir išorinių tinklų montavimo darbus, kuriems atlikti 

nereikia specialaus mokymo; 

6.24. moka saugaus darbo taisykles; 

6.25. žino priešgaisrinės saugos reikalavimus ir vadovaujasi; 

6.26. suteikia pirmąją medicininę pagalbą; 

6.27. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.28. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.29. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.30. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   

 

_______________________ 
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