KATILINĖS KŪRIKO
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turi turėti nustatytos formos galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti kūrenimo
darbus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. žino įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą;
4.2. žino šilumos įrenginių pajėgumus, darbo režimus;
4.3. žino šilumos energijos vartojimo režimus;
4.4. laikosi žemo slėgio ir vandens šildymo katilų eksploatavimo instrukcijų, dirba tik su
tvarkingais įrenginiais;
4.5. laikosi įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
4.6. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos
sistemos reikalavimus;
4.7. žino apie pirmosios medicinos pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui
darbe;
4.8. išmano nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos tvarką;
4.9. saugo ir tausoja Mokyklos-darželio, Šylių skyriaus turtą;
4.10. esant reikalui, geba atkasti praėjimo takus į malkinę, jei slidu - pabarstyti smėliu;
4.11. patikrina įrašus pamainų perdavimo žurnale ir pasirašo, kai bus patikrinta:
4.11.1. ar gera kūrenimo įrenginių ir dūmtraukių techninė būklė;
4.11.2. ar tvarkingi įrengimai;
4.11.3. ar tvarkingi kontrolės matavimo prietaisai;
4.11.4. ar pakuroje nėra pašalinių daiktų;
4.11.5. ar vandens lygis atitinka katilų eksploatacijos reikalavimus;
4.11.6. ar per armatūrą, flanšus, angas ir t.t. neprateka vanduo;
4.11.7. ar prieš apsauginius vožtuvus ir už jų nėra aklių;
4.11.8. ar veikia apšvietimas;
4.11.9. ar tvarkingi įrankiai ir pagalbinis inventorius;
4.11.10. ar tvarkinga darbo vieta, ar neužkrauti praėjimai ir priėjimai prie katilų;
4.11.11. ar pakankama trauka pakuroje;
4.11.12. ar yra gesintuvas, dėžė su smėliu bei kitas gaisro gesinimo inventorius;
4.11.13. ar neapgriuvęs apsauginis pakuros mūras.
4.11.14. išvėdinti pakuras ir dūmtraukius;
4.11.15. paruošti katilą, jį užkurti;
4.11.16. darbo metu neužsiimti pašaliniais darbais.
4.11.17. neleisti pakilti vandens temperatūrai katiluose daugiau kaip 90 laipsnių.
4.12. užgesinęs katilą, kuris kūrenamas kietu kuru, kūrikas privalo:
4.12.1. sumažinti trauką, sudeginti pakuroje esantį kurą;
4.12.2. išvalyti pakurą ir bunkerį;
4.12.3. uždarius dūmų užsklandą, trauką visiškai sustabdyti.
4.13. vykdo kitus su mokyklos-darželio veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus
pavedimus.

