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Sudeikiai 

 

 KATILINĖS OPERATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) katilinės operatorius 

yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aptarnaujant energetikos įrenginius 

arba išsilavinimą energetikos srityje; 

3.3. turėti darbo pagrindinėmis MS Office programomis įgūdžius; 

3.4. būti atestuotam darbui prie slėginių įrenginių. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. ruošia katilinės įrangą šildymo sezonui; 

4.2. kontroliuoja kuro degimo procesą; 

4.3. stebi kuro kiekio resursus, apie juos informuoja ūkvedį arba direktorių; 

4.4. nuolat, sistemingai prižiūri katilinės įrangą, ją valo, šalina smulkius gedimus, 

daro įrašus katilinės žurnale; 

4.5. stebi matavimo prietaisus; 

4.6. gedimo atvejais, su kuriais operatorius negali susidoroti pats, informuoja 

ūkvedį, direktorių, kviečia specialistus ir pats dalyvauja remonto darbuose; 

4.7. kontroliuoja įstaigos šildomų vidaus patalpų temperatūrą, prižiūri, kad ji 

atitiktų higienos normas; 

4.8. prižiūri, kad išeinanti iš katilo vandens temperatūra būtų ne žemesnė kaip 65 

laipsniai C, apie tai fiksuoja žurnale; 



4.9. užtikrina karšto vandens tiekimą maisto ruošimo ir asmens higienos reikmėms; 

4.10. prižiūri šilumos punktą, palaikydamas švarą, tvarką, tinkamą įrenginių būklę; 

4.11. prižiūri švarą, tvarką katilinės patalpose, užtikrina pašalinių asmenų 

nepatekimą į patalpas; 

4.12. pasibaigus šildymo sezonui, išvalo katilus, sustabdo katilų valdymo įrangą, 

atlieka šildymo sistemos apžiūrą, numato reikalingus atlikti darbus iki kito šildymo sezono, apie 

tai fiksuoja žurnale; užfiksuoja kuro likutį, išvalo ir sutvarko katilinės patalpas. 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Katilinės operatorius tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą katilinės operatorius  atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________________________ 


