SPECIALŪS REIKALAVIMAI SPECIALISTO (santechnikas) PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, ne
mažesnę kaip 2 metų darbo patirties pagal įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą šilumos vartojimo srityje;
3. išmanyti vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų sandarą, savybes ir paskirtį;
4. žinoti vandens įrenginių sistemos tipinius gedimus;
5. žinoti remonto darbams naudojamus įvairius universalius ir specialius įrankius ir jiems
keliamus reikalavimus;
6. išmanyti hidraulinių bandymų darbų vykdymą, kontrolės matavimų prietaisų paskirtį ir
naudojimo sąlygas;
7. išmanyti visų sudėtingumo grupių vandens, kanalizacijos ir šildymo sistemų sujungimo
schemas, agregatų ir mazgų tarpusavio ryšį;
8. žinoti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimus;
9. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais
vandens tiekimą, nuotekų tinklų ir šilumos ūkio veiklą, GMPS direktoriaus įsakymais, šiuo
pareigybės aprašymu ir kitais įstaigos vidaus dokumentais.
10. mokėti dirbti su dokumentų valdymo sistema savo kompetencijos ribose;
SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. prižiūri ir užtikrina, kad būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi šilumos, vandentiekio
ir nuotekų šalinimo įrenginiai;
2. šalina smulkius šilumos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų gedimus;
3. atlieka smulkų šilumos, vandentiekio įrenginių remontą, ar jų keitimą;
4. montuoja ir remontuoja vandens pašildymo įrenginius;
5. vykdo šilumos, vandentiekio apskaitos prietaisų parodymų kontrolę įstaigai
priklausančiuose statiniuose ir laiku pašalina pastebėtus trūkumus;
6. organizuoja santechninių sistemų apžiūrą, plovimą ir hidraulinį bandymą;
7. keičia vandens valymo filtrus ir morališkai pasenusius šildymo ir vandens ėmimo
prietaisus, vamzdynus;
8. avarijų atveju organizuoja skubu šilumos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų
remontą bei nedelsiant informuoja ūkio ir transporto skyriaus vadovą ar pavaduotoją;
9. analizuoja šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų gedimus. Apie pastebėtus
trūkumus nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą;
10. atlieka kitus su santechniniais mazgais susijusius darbus;
11. pasibaigus šildymo laikotarpiui sudaro įstaigos patalpų šilumos punktų ir šildymo
sistemų paruošimo sekančiam šildymo laikotarpiui numatomų darbų sąrašą;
12. prižiūri įmonių, atliekančių įstaigos šilumos ir vandens sistemų remontą ir paruošimą
sekančiam šildymo sezonui, darbą;
13. vykdo kitas vienkartinio pobūdžio skyriaus vadovo pavestas užduotis.

