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Santechniko modulinė profesinio mokymo programa
P32072201
27 mėn., 60 kreditų
Santechnikas
Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį
savarankiškai vykdyti bendrąją veiklą statybos objekte, įrengti pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
sistemas, įrengti pastato šildymo sistemą, montuoti centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą ir
prižiūrėti šildymo sistemą, įrengti pastato gaisro gesinimo mechaninę inžinerinę sistemą.
Santechnikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos,
priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės
savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.
Santechnikas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra
apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Santechnikas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis,
naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir
priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus
sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.
Asmuo įgijęs, santechniko kvalifikaciją, galės asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti
individualią veiklą.
Santechniko veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti
dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Įvadas į profesiją (22 val.); Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (22 val.); Sąmoningas fizinio
aktyvumo reguliavimas (110 val.); Darbuotojų sauga ir sveikata (44 val.); Bendrosios veiklos statybos
objekte vykdymas (santechniko) (110 val.); Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas
(330 val.); Pastato šildymo sistemos įrengimas (220 val.); Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto
montavimas ir šildymo sistemos priežiūra (220 val.); Pastato gaisro gesinimo mechaninės inžinerinės
sistemos įrengimas (110 val.).
Lauko vandens tiekimo, nuotakyno tinklų ir vietinių valymo įrenginių montavimas (110 val.);
Nepriklausomų šilumos šaltinių įrengimas (110 val.); Vėdinimo ortakių įrengimas (110 val.).

