SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
 turėti santechniko darbo patirtį ir teisės aktų nustatyta tvarka būti atestuotas bei turėti
energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą;
 santechnikas savo darbe vadovaujasi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro (toliau – Centras) generalinio direktoriaus įsakymais, galiojančiomis saugos ir
sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos instrukcijomis, galiojančiais Lietuvos
Respublikos norminiais teisės aktais bei šios pareigybės aprašu;
 santechnikas privalo žinoti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos,
pirmos pagalbos suteikimo nukentėjusiam instrukcijas. Mokėti saugiai dirbti. Žinoti veiksmų
eiliškumą nelaimingo atsitikimo atveju;
 santechnikas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
 santechnikas privalo žinoti santechninių darbų atlikimo pagrindus, šilumos, vandens
tiekimo, nuotekų šalinimo sistemų darbą, pastatų šilumos punktų reguliavimo ir valdymo
pagrindus;
 santechnikas privalo žinoti visų Centro pastatuose esančių šilumos ir vandentiekio įrenginių
paskirtį, technines charakteristikas, darbo režimus, techninio eksploatavimo taisykles ir
instrukcijas;
 santechnikas privalo mokėti skaityti techninius brėžinius ir jais vadovautis darbe;
 santechnikas privalo mokėti naudotis savo darbui būtinais įrankiais, ir juos tausoti;
 santechnikas privalo mokėti remontuoti Centre esančius šilumos ir vandentiekio įrenginius,
turėti šaltkalvystės darbų patirtį.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 yra atsakingas asmuo už Centro šilumos ir vandens tiekimo ūkius;
 prižiūri ir užtikrina, kad Centre būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi šilumos,
vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrenginiai;
 šalina smulkius šilumos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų gedimus;
 atlieka smulkų šilumos ir vandentiekio įrenginių remontą, ar jų pakeitimą;
 montuoja ir remontuoja vandens pašildymo įrenginius;
 avarijų atveju organizuoja skubų šilumos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų
remontą;
 vykdo šilumos, vandentiekio apskaitos prietaisų parodymų kontrolę Centrui
priklausančiuose statiniuose ir laiku šalina pastebėtus trūkumus;
 šildymo laikotarpiu nuolat stebi grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrą, numato
galimus gedimus ir nedelsiant juos pašalina;
 pasibaigus šildymo laikotarpiui sudaro Centro šilumos punktų ir šildymo sistemų paruošimo
sekančiam šildymo laikotarpiui numatomų darbų sąrašą;
 prižiūri įmonių, atliekančių Centro šilumos ir vandens sistemų remontą ir paruošimą
sekančiam šildymo sezonui, darbą;
 analizuoja šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų gedimus. Apie pastebėtus
trūkumus nedelsiant informuoja savo tiesioginį viršininką;
 nedelsiant informuoja Centro vadovybę apie nelaimingus atsitikimus, saugos ir sveikatos
instrukcijų pažeidimus, apie pavojų kilti gaisrui ir kitus ypatingus įvykius;
 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus.

