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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS DUJINĖS  

KATILINĖS OPERATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (toliau – Sporto mokyklos) dujinės 

katilinės operatoriaus, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau - dujinės katilinės operatorius), pareigybė 

priskiriama kvalifikuotų darbininkių grupei. 

2. Pareigybės lygis - C. 

3. Dujinės katilinės operatorius pavaldus Sporto mokyklos direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

4. Darbuotojas, einantis dujinės katilinės operatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinė kvalifikacija; 

4.2. būti išlaikęs kvalifikacinius egzaminus ir turėti galiojantį kūriko atestacijos pažymėjimą, 

leidžiantį prižiūrėti dujinio tipo katilus arba įsipareigoti per 20 darbo dienų išklausyti tokius kursus ir 

gauti pažymėjimą; 

4.3. mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis; 

4.4. būti pareigingu, darbščiu, tvarkingu, sąžiningu. 

 

III. KATILINĖS ĮRANGOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS 

 

5. Dujinės katilinės operatorius vykdo šias funkcijas: 

5.1. kūrenimo metu kiekvieną dieną prižiūri dujinį katilą. Šaltuoju metų laiku palaiko iki 20 

laipsnių šilumą kabinetuose (jeigu nenumatyta kitaip); 

5.2. prieš pradedant kūrenimo sezoną ir jam pasibaigus, patikrina šildymo sistemos techninį 

stovį; 

5.3. reikalui esant išleidžia iš radiatorių orą (vandenį), atlieka smulkų šildymo sistemos 

remontą; 

5.4. palaiko tvarką ir švarą katilinėje; 

5.5. griežtai laikosi darbo saugos ir priešgaisrinių reikalavimų, atsako už saugumą katilinėje 

kūrenimo metu; 

5.6. atsako, kad katilinėje nebūtų pašalinių asmenų, degių ar neleistinų pagal priešgaisrines 

taisykles, medžiagų bei daiktų; 

5.7. vykdo kitus direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją. 

 

IV. MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

6. Dujinės katilinės operatorius, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

6.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

6.2. primena mokiniui kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, nuostatas ir 

mokinio elgesio taisykles; 

6.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio grupės vadovą apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 



6.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Sporto mokyklos darbuotojus, direktorių ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

7.  Dujinės katilinės operatorius, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas pranešimą: 

7.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

7.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

7.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

7.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio grupės vadovą apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

7.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasintemetas.lt. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

8.  Dujinės katilinės operatorius atsako už efektyvų, savalaikį, teisingą ir kruopštų šiame 

pareigybės aprašyme numatytų pareigų vykdymą. 

9. Katilinės įrangos operatorius atsako už teisingą ir saugų katilų eksploatavimą ir darbą 

be avarijų. 

10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Vilniaus rajono savivaldybės 

vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

________________________________________ 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:  

 

  ____________ ______________ __________________________ 

 (data)  (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

  ____________ ______________ __________________________ 

 (data)  (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

http://www.draugiskasintemetas.lt/

