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SANTECHNIKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

     

 
I.    PAREIGYBĖ  

 
1. Pareigybės pavadinimas- Santechnikas. Grupė- Kvalifikuotas darbuotojas. 
2. Pareigybės lygis- Santechnikas  priskiriamas C lygiui  

3. Pareigybės paskirtis-prižiūrėti mokyklos administracinio pastato sanitarinių mazgų techninę 

būklę, šiluminį vamzdyną ir palaikyto vidaus patalpų šilumos temperatūrą. 

4. Pareigybės pavaldumas- bazės vedėjai  

 
II. SPECIALŪS I REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą  ar įgyta profesinę kvalifikaciją; 
5.2. neturėti žalingų įgūdžių; 
5.3. privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno sporto mokyklos „Gaja“ 

nuostatais,  mokyklos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos 
ir sveikatos instrukcijomis bei pareigybės aprašymo. 

 
III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Santechnikas privalo žinoti: 
6.2. savo darbo teisinius pagrindus; 
6.3. materialinių vertybių laikymo vietas, jų apsaugos priemones; 
6.4. žinoti santechnikoje naudojamų medžiagų savybes; 
6.5. žinoti skirtingų medžiagų vamzdžių sujungimų ypatumus; 
6.6. santechniko sistemų pagrindinius mazgus bei detales; 
6.7. vamzdžių sujungimo būdus, jų tvirtinimą, tarpiklių rūšis; 
6.8. vamzdžių, prietaisų ir armatūros žymėjimo ženklus; 
6.9. vamzdynų, armatūros ir kitų detalių matavimo būdus; 
6.10. vamzdžių lenkimo, pjovimo, gręžimo būdus; 
6.11. deguonies, acitelino, propano-butano transportavimo būdus bei taisykles; 
6.12. broko atsiradimo priežastis ir darbo kokybės reikalavimus; 
6.13. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos 

reikalavimus. 
7. Santechnikas privalo  mokėti: 

7.1. sujungti neišardomus ir išardomus vamzdinius mazgus; 
7.2. parinkti suvirinimo būdus, aparatūrą ir režimus vamzdžiams suvirinti; 
7.3. suvirinti ir pjauti vamzdžius elektrolankiniu ir dujiniu būdu, pasukant vamzdį ir nepasukant jo; 
7.4. lituoti varinius vamzdžius kietais ir minkštais lydmetaliais; 
7.5. sujungti ir suklijuoti plastikinius vamzdžius; 
7.6. naudotis vamzdžių presavimo įranga; 



7.7. sriegti rankiniu ir mechaniniu būdu; 
7.8. sujungti ketinius ir plastikinius vamzdžius movomis; 
7.9. flangais sujungti vamzdžius; 
7.10. atlikti srieginius ir kompresorinius sujungimus; 
7.11. montuoti vandens apskaitos mazgus; 
7.12. montuoti pastalo karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas; 
7.13. surinkti kolektorines dėžutes, nuplovimo bakelius, maišytuvus; 
7.14. tvirtinti ir jungti vandens ėmimo prietaisus prie vandens tiekimo linijų; 
7.15. prijungti tualeto sanitarinius prietaisus prie nuotekų šalinimo stovų; 
7.16. montuoti šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas, jas apšiltinti ir išbandyti; 
7.17. remontuoti vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo santechninius prietaisus ir 

sistemas: 
7.18. 1. šalinti santechninių sistemų gedimus; 
7.19. 2. keisti morališkai pasenusius šildymo ir vandens ėmimo prietaisus, vamzdynus;  
7.20. 3.keisti vandens valymos filtrus; 
7.21. 4. keisti svirtinių ir ventilinių maišytuvų, nuplovimo bakelių detales; 
7.22. 5. naudotis įrankiais ir mechanizmais; 

 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

1. Santechnikas   atsako už: 
1.1. netinkamą pareiginių nuostatų reikalavimų vykdymą; 
1.2. darbo drausmės pažeidimus, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą; 
1.3. medžiagų, įrangos ir įrankių priežiūrą, saugojimą bei panaudojimą pagal paskirtį; 
1.4. dėl savo kaltės įvykusių gedimų ir avarijų pasekmes; 
1.5. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą. 
10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą santechnikas atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
 

 
 

 
Susipažinau  
_____________________________________ 

                      ( darbuotojo pareigos)  
_____________________________________ 
                      ( parašas)       
_____________________________________ 
                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  
_____________________________________ 
                       ( data)       
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