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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Santechniko pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

3. Santechniko kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

3.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) energetiko darbuotojo kvalifikacijos 

atestatas; 

3.2. atestacija „Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį (šilumos punktai iki 1MW galios su šildymo 

ir karšto vandens sistemomis)“. 

4. Santechnikas turi žinoti ir išmanyti:  

4.1. šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos technologijas ir reikalavimus darbui su 

jomis; 

4.2. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

4.3. darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos 

reikalavimus. 

5. Santechnikas privalo vadovautis:  

5.1. LMB vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;  

5.2. darbo sutartimi; 

5.3. šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. aptarnauja bibliotekos santechninius įrenginius ir mazgus, bei atlieka įvairius santechninius 

darbus; 

6.2. pavojingas darbo vietas aptveria ir iškabina įspėjamuosius ženklus, patikrina, kad būtų 

uždengti šuliniai ir uždarytos sklendės; 

6.3. šildymo sezono metu stebi šildymo sistemos darbą ir užtikrina sklandų jos veikimą, atlieka 

smulkius remonto darbus; 

6.4. apsaugo ir paruošia šilumos sistemą prieš Šilumos tinklams atliekant šilumos sistemos 

bandymus; 

7. Santechnikas atlikdamas darbus privalo: 

7.1. dirba apsivilkęs darbo drabužiais, naudotis reikiamomis kitomis apsauginėmis 

priemonėmis; 
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7.2. darbe naudotis tik tvarkingais ir patikrintais darbo įrankiais; 

7.3. laikytis darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

taisyklių. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Santechnikas atsako už: 

8.1. patikėtas materialines vertybes: medžiagas, įrankius, instrumentus ir kt.; 

8.2. kokybiškai ir laiku atliktą pavestą darbą; 

8.3. pareigų netinkamą vykdymą bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir LR įstatymų 

nustatyta tvarka. 

9. Drausminę nuobaudą santechnikui skiria LMB direktorius. 
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