
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją ir būti 

išklausęs garo ir vandens šildymo katilų kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo 

programą; 

4.2. privalo išmanyti darbų ir civilinės saugos reikalavimus; 

4.3. privalo mokėti naudotis priešgaisrinėmis saugos priemonėmis. 

4.4. vykdant savo tiesiogines funkcijas darbe, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Centro direktoriaus įsakymais, Ūkio skyriaus vedėjo nurodymais, šiuo pareigybės aprašymu; 

4.5. privalo žinoti: 

4.5.1. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, darbo 

higienos normos bei taisykles; 

4.5.2. šildymo katilų įvairovę, jų paskirtį ir naudojimą, katilų konstrukciją ir veikimą, 

katilinėje naudojamo kieto kuro savybes, jų degimo vyksmą; 

4.5.3. katilų pagalbinius įrenginius, apsaugos, valymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės 

matavimo prietaisus, jų įrengimo vietas, paskirtį ir veikimą; 

4.5.4. būdingus katilų gedimus ir darbo sutrikimus; 

4.5.5. katilinės įrenginių taisymo darbus, katilinės dokumentaciją ir jos tvarkymą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. prižiūri ir tvarko Centro teritoriją ir pastatus; 

5.2. dalyvauja sudarant ūkinių išlaidų sąmatą, teikia savo pasiūlymus; 

5.3. atlieka Centro pastatų techninės priežiūros ir statinių remonto darbus; 

5.4. prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus, atlieka nesudėtingus 

santechnikos darbus ir mazgų darbus, staliaus bei statybininko darbus; 

5.5. praneša Ūkio skyriaus vedėjui apie darbo metu pastebėtus pastatų, statinių ir jų sistemų 

gedimus ir imasi proporcingų priemonių jiems pašalinti; 

5.6. tvarko Centro aplinką; 

5.7. Kūrenimo sezono metu, atlieka kūriko funkcijas: 

5.7.1. prieš darbo pradžią apžiūri katilinę ir žurnale užrašo apžiūros rezultatus, nurodo 

katilinėje pastebėtus trūkumus; 

5.7.2. pildo katilinės pamainos žurnalą; 

5.7.3. priimant pamainą patikrina ar nėra įrašų dėl įrenginių eksploatacijos draudimo; 

5.7.4. paruošia katilinės įrenginius, juos, užkuria, užgesina tik vadovaudamasis 

eksploatacijos instrukcija, (instrukcija yra pakabinta darbo vietoje); 

5.7.5. nuolat stebi katilų darbo technologinio reglamento laikymąsi ir įrenginių techninę 

būklę; 

5.7.6. neeksploatuoja techniškai netvarkingų įrenginių ir prietaisų; 

5.7.7. užtikrina apsauginių katilų įrenginių tvarką, saugų darbą; 

5.7.8. stebi kūrenamo katilo specialius rodiklius (reperius); 

5.7.9. nuolat kontroliuoja vandens lygio rodiklių būklę; 

5.7.10. užtikrina manometrų būklės kontrolę, tiesioginiam vadovui praneša apie artėjantį 

patikros laiką; 

5.7.11. kontroliuoja ir stebi katilų temperatūros matavimo prietaisų darbą; 

5.7.12. nuolat stebi kuro degimo rėžimą katiluose, reguliuoja jį pagal rėžimo kortelę; 



5.7.13. įvykus avarijai ar gedimui, imasi visų galimų priemonių, neleidžiant jiems išsiplėsti, 

apie tai praneša tiesioginiam vadovui ar Centro administracijai; 

5.7.14. užtikrina, kad būtų tvarkingas katilinės ir avarinis apšvietimai; 

5.7.15 neleidžia lankytis katilinėje ir prie įrenginių pašaliniams asmenims; 

5.7.16. nepalieka be priežiūros kūrenamų katilų; 

5.7.17. vykdo tiesioginio vadovo nurodymus, susijusius su katilinės priežiūra ir 

eksploatacija, teritorijos ir pastatų priežiūra; 

5.8. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus, su Centro veikla susijusius, pavedimus. 

 


