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 Pasikeitus darbo sąlygoms, teisės aktų apimčiai ar reikalavimams, nuostatai turi būti 
atitinkamai papildyti (pakeisti), apie tai turi būti supažindintas darbuotojas. 
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I. BENDROJI  DALIS 
 

1.1 Katilinių eksploatavimo meistras (toliau tekste – KE meistras) priklauso padalinių 
vadovų kategorijai. 

1.2 KE meistru skiriamas asmuo, atitinkantis II skyriuje nurodytus reikalavimus, sugebantis 
vadovauti žmonėms, pasižymintis iniciatyvumu, išmanantis darbo komandoje reikšmę, 
komunikabilus ir sugebantis spręsti problemas, mokantis dirbti kompiuteriu, galintis 
organizuoti ir vadovauti įmonės katilinių eksploatavimo tarnybos (toliau tekste – KET) 
veiklai.  

1.3 KE meistras skiriamas ir atleidžiamas įmonės direktoriaus įsakymu.  
1.4 KE meistras savo darbe vadovaujasi:  

1.4.1 Įmonės įstatais 
1.4.2 Įmonės vidaus tvarka. 
1.4.3 Įmonės vadovo įsakymais ir potvarkiais. 
1.4.4 KET nuostatais.  
1.4.5 Šiais pareiginiais nuostatais.  
1.4.6 Kitais teisiniais ir norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės, darbo, 

saugos darbe, gaisro saugos, aplinkosaugos ir kitą veiklą. 
1.5 KE meistras tiesiogiai pavaldus įmonės direktoriaus pavaduotojui.  
1.6 Nesant KE meistro (atostogos, liga ir t. t.), jo teises ir pareigas perima įmonės 

direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 
 

II. KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI 
 

2.1 Reikalavimai KE meistro kvalifikacijai prieš priimant į darbą: 
2.1.1 ne žemesnis kaip aukštasis techninis išsilavinimas mechanikos arba energetikos 

srityje; 
2.1.2 tinkama sveikata šioms pareigoms; 
2.1.3 vairuotojo pažymėjimas. 

2.2 KE meistras turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 
2.2.1 teisinius ir norminius aktus, reglamentuojančius įmonės, energetikos objektų ir 

įrenginių, potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimą, saugos darbe, gaisro 
saugos, aplinkosaugos ir kitą veiklą (aktų sąrašas pateiktas priede); 

2.2.2 įmonės gamybos šaltinių šilumos ūkį; 
2.2.3 įmonės gamybos šaltinių kuro ūkį (kietasis biokuras; skystasis kuras; suskystintos 

naftos dujos); 
2.2.4 garo ir vandens šildymo katilus; 
2.2.5 slėginius indus; 
2.2.6 pavojingų medžiagų talpyklas; 
2.2.7 suprasti brėžinius, schemas, darbo normų reikalavimus; 
2.2.8 įmonės pagrindinių ir pagalbinių šilumos gamybos, tiekimo ir skirstymo įrenginių 

technologinius procesus; 
2.2.9 šilumos, kuro ūkio įrenginių naudojimo paskirtį ir instrukcijas; 
2.2.10 atliktų darbų įrenginiuose kokybės įvertinimo kriterijus; 
2.2.11 naudotis techninėmis sąlygomis, projektais; 
2.2.12 nustatyti atliktų darbų energetikos įrenginiuose apimtį; 
2.2.13 saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos 

reikalavimus; 
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2.2.14 energetikos įrenginių eksploatavimo, katilinių  darbuotojų pareiginius nuostatus , 
saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas; 

2.2.15 darbo organizavimo principus. 
2.3 KE meistras, atlikdamas savo pareigas, turi įgyti kvalifikaciją ir (ar) būti atestuotas, kaip: 

2.3.1 atsakingas už katilinių šilumos ūkį; 
2.3.2 vidutinio slėgio katilų priežiūros meistras; 
2.3.3 slėginių indų priežiūros meistras; 
2.3.4 naftos ir jos produktų talpyklų priežiūros meistras; 
2.3.5 garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras; 
2.3.6 suvirinimo darbų vadovas; 
2.3.7 kėlimo įrenginių priežiūros meistras; 
2.3.8 apmokytas pirmos medicinos pagalbos teikimui; 
2.3.9 apmokytas kaip darbdavio įgaliotas asmuo darbų saugos srityje. 

 
III. PAREIGOS 

 
3.1 užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugią katilinių veiklą, gaminant šilumos energiją; 
3.2 užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugų katilinių šilumos įrenginių ir pagalbinių 

sistemų eksploatavimą; 
3.3 užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugų katilinių pagalbinių  technologinių procesų 

(kuro ūkio, vandens ruošimo įrenginių, vamzdynų ir armatūros, suskystintų naftos dujų 
įrenginių, suspausto oro įrenginių, drenažo, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynų ir kt.) 
eksploatavimą; 

3.4 užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugų katilinių potencialiai pavojingų įrenginių, 
katilų, slėginių indų, pavojingų medžiagų talpyklų eksploatavimą; 

3.5 užtikrinti tvarkingą, saugią, efektyvią katilinių teritorijoje esančių statinių, pastatų 
priežiūrą ir naudojimą, savalaikį remontą; 

3.6 užtikrinti norminių teisės ir eksploataciją reglamentuojančių aktų įgyvendinimą ir 
reikalavimų vykdymą organizuojant katilinių darbuotojų darbą eksploatuojant 
energetikos ir kitus pagalbinius įrenginius; 

3.7 užtikrinti savalaikį kuro šilumos energijai katilinėse gaminti užsakymą, gavimą, kaupimą, 
tvarkymą ir naudojimą; 

3.8 užtikrinti rezervinio kuro atsargų katilinėse sudarymą, tvarkymą ir naudojimą; 
3.9 užtikrinti naftos produktų ir naftos valstybės atsargų katilinėse kaupimą ir tvarkymą; 
3.10 teikti pasiūlymus įmonės vadovybei, dalyvauti rengiant investicinius planus dėl 

katilinių technologinių procesų,  energetikos įrenginių ir sistemų perspektyvinio 
vystymo ir plėtros, modernizavimo, efektyvumo, patikimumo ir saugos didinimo; 

3.11 naudoti pažangią techniką, efektyvius, pažangius ir saugius eksploatacijos ir darbo 
organizavimo metodus bei tobulinti eksploatavimo technologiją; 

3.12 kelti katilinių darbuotojų kvalifikaciją; 
3.13 dalyvauti tiriant statinių ir įrenginių avarijas ir sutrikimus, nelaimingus atsitikimus 

darbe; 
3.14 dalyvauti įmonės energetikos objektų ir įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti 

komisijų darbe; 
3.15 dalyvauti įmonės vadovo įsakymais sudaromų komisijų veikloje; 
3.16 kontroliuoti, kaip vykdomi įmonės vadovybės, jo paties, valstybės kontroliuojančių 

įstaigų pareigūnų nurodymai dėl katilinių įrenginių eksploatavimo ir jų techninės būklės; 
3.17 vadovaujantis norminiais aktais, reglamentuojančiais saugų darbų vykdymą šilumos, 

naftos, dujų, kituose įrenginiuose, organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų reikalavimų 
besąlygišką vykdymą;  
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3.18 sudaryti ir teikti tvirtinimui daugiamečius, metinius, mėnesio katilinių statinių ir 
įrenginių techninės priežiūros, apžiūrų, tikrinimų, bandymų ir remontų grafikus; 

3.19 sudaryti, , jei reikia, keisti, periodiškai peržiūrėti įrenginių eksploatavimo, darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijas; 

3.20 sudaryti, , jei reikia, keisti, periodiškai peržiūrėti technologines energetikos įrenginių  
faktines schemas; 

3.21 organizuoti energetikos įrenginių dokumentacijos (projektai, brėžiniai, schemos, 
techniniai pasai, schemos, aktai, protokolai, instrukcijos, metodikos, žurnalai ir pan.) 
tvarkymą (kaupimą, pildymą, naudojimą ir saugojimą); 

3.22 tvarkyti šilumos energijos suvartojimo ir gamybos, vandens, chemikalų ir kt. medžiagų 
suvartojimo apskaitą, rengti atitinkamus ataskaitinius dokumentus; 

3.23 tvarkyti kuro energijai gaminti gavimo, saugojimo, suvartojimo apskaitą, rengti 
atitinkamus ataskaitinius dokumentus; 

3.24 tvarkyti pelenų, nepavojingų ir pavojingų atliekų susidarymo, tvarkymo apskaitą, 
rengti atitinkamus ataskaitinius dokumentus; 

3.25 organizuoti saugos darbe, saugos, eksploatuojant energetikos įrenginius, sprogimo, 
gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymosi kontrolę; 

3.26 organizuoti ir vadovauti katilinių katilų kūrikams, technikams (operatyviniams 
darbuotojams); 

3.27 organizuoti ir vadovauti Katilinių eksploatavimo tarnybai (remonto darbuotojams); 
3.28 sudaryti, , jei reikia, keisti, periodiškai peržiūrėti ir teikti tvirtinimui katilinių 

darbuotojų pareiginius nuostatus; 
3.29 užtikrinti, kad katilinėse būtų naudojamos tik Lietuvoje įteisintos ir techniškai 

tvarkingos matavimo priemonės; 
3.30 teikti pasiūlymus įmonės vadovybei dėl katilinių atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų 

parinkimo; 
3.31 vadovauti naujai priimamų katilinių darbuotojų kompetencijos nustatymo pagal jų 

išsilavinimą, kvalifikacijos dokumentus, anksčiau dirbtą darbą, procedūrai; 
3.32 kontroliuoti, ar katilinių darbuotojai  nustatyta tvarka ir periodiškumu yra pasitikrinę 

sveikatą ir yra gavę gydytojų išvadą apie jų sveikatos tinkamumą savo pareigoms atlikti; 
3.33 suderinti su Elektrotechnikos tarnybos meistru katilinių neelektrotechninio personalo, 

kuriems privaloma turėti apsaugos nuo elektros kategoriją, savalaikį atestavimą; 
3.34 organizuoti saugos priemonių, naudojamų darbui energetikos, potencialiai 

pavojinguose, kėlimo ir kituose įrenginiuose, komplektavimą, naudojimą, saugojimą, 
tikrinimus ir bandymus; 

3.35 atstovauti įmonę, bendraujant su kitomis įmonėmis ar organizacijomis katilinių 
eksploatavimo, kuro, atsarginių dalių tiekimo klausimais; 

3.36 teikti paraiškas energetikos įrenginiams, jų atsarginėms dalims, medžiagoms įsigyti; 
3.37 rengti technines užduotis projektuojant naujus, rekonstruojant ar remontuojant  

katilinių įrenginius; 
3.38 nustatyta tvarka nurašyti susidėvėjusius katilinių energetikos ir kitus  įrenginius, 

elektrinius įrankius, įrangą, instrumentus, medžiagas ir kt.; 
3.39 katilinių darbuotojams organizuoti priešavarines ir gaisrines treniruotes; 
3.40 atlikti nenumatytus skubius darbus esant gedimams ar nelaimingiems atsitikimams; 
3.41 aprūpinti katilinių darbuotojus saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis, darbo 

rūbais ir avalyne, individualiosios ir kolektyvinės saugos darbe bei asmens higienos 
priemonėmis; 

3.42 aiškinti katilinių darbuotojams darbo sąlygas ir jų specifiką, instruktuoti juos darbo 
vietoje ir mokyti saugiai dirbti, tikrinti jų žinias; 

3.43 kontroliuoti, kaip yra laikomasi atliekamų darbų nuoseklumo ir technologijos; 
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3.44 tikrinti, kad nebūtų naudojami netvarkingi instrumentai, darbo priemonės, nedirbtų 
techniškai netvarkingi mechanizmai; 

3.45 tikrinti, kad nebūtų naudojamos standartų reikalavimų neatitinkančios medžiagos, kad 
jos būtų taupiai naudojamos, tinkamai saugomos ir laiku pristatomos į darbo vietas; 

3.46 priimti atliktus darbus, patikrinti ar kokybė atitinka techninių sąlygų reikalavimams; 
3.47 sudaryti ir teikti tvirtinti katilinių operatyvinių darbuotojų darbo grafikus; 
3.48 pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir nustatytais terminais jį pateikti buhalterijai; 
3.49 kontroliuoti, kad nebūtų kuro, medžiagų  pereikvojimo; 
3.50 tikrinti katilinių darbuotojų darbo drausmę, rašyti tarnybinius pranešimus dėl darbo 

drausmės pažeidimų; 
3.51 nušalinti katilinių darbuotojus nuo darbo, jeigu jie laiku nepasitikrino sveikatos, yra 

darbe neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų; 
3.52 pastebėjus darbo drausmės pažeidimus, kuriuos padarė įmonės darbuotojai, 

nepavaldūs KE meistrui, informuoti apie tai įmonės vadovybę ir tiesioginį darbuotojų 
vadovą; 

3.53 nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą; 
3.54 neesant įmonėje RK meistrui (atostogos, liga ir t. t.), įmonės direktoriaus įsakymu 

perimti jo teises ir pareigas; 
3.55 atlikti kitus teisėtus darbus, pavestus tiesioginio vadovo potvarkiu arba įmonės vadovo 

įsakymu. 
 

IV. TEISĖS 
 

4.1 Pagal pareiginę kompetenciją atstovauti įmonei santykiuose su kitais juridiniais 
asmenimis, sprendžiant katilinių  įrenginių eksploatavimo, kuro tiekimo ir kt.  klausimus; 

4.2 nutraukti šilumos energijos gamybą katilinėse esant avarinei situacijai, prieš tai 
pranešus objekto (įrenginio) operatyviniams darbuotojams ir įmonės vadovybei; 

4.3 sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei, apie tai 
informuojant įmonės vadovybę; 

4.4 neleisti katilinių darbuotojams dirbti techniškai netvarkingais įrengimais, įrankiais 
neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų; 

4.5 neleisti katilinių darbuotojams dirbti pažeidžiant saugos ir sveikatos darbe, 
priešgaisrinės saugos reikalavimus, jei yra pavojus jų gyvybei ir sveikatai; 

4.6 siūlyti administracijos vadovui skirti katilinių darbuotojams materialinio skatinimo 
priemones už gerai atliekamas pareigas, iniciatyvumą, naudingus pasiūlymus darbo 
organizavimo ir įrenginių eksploatavimo srityje; 

4.7 siūlyti priemones katilinių darbuotojų darbo efektyvumui didinti, poilsio ir darbo 
sąlygoms gerinti; 

4.8 tikrinti darbo drausmę, rašyti tarnybinius pranešimus dėl darbo drausmės pažeidimų; 
4.9 nušalinti katilinių darbuotojus nuo darbo, jeigu jie laiku nepasitikrino sveikatos, yra 

darbe neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų; 
4.10 siūlyti įmonės vadovui taikyti drausmines nuobaudas katilinių darbuotojams, kai jie 

pažeidžia norminių aktų nustatytus reikalavimus, pažeidžia darbo drausmę. 
 

V. ATSAKOMYBĖ 
 

5.1 KE meistras įmonės direktoriaus įsakymu skiriamas atsakingu asmeniu: 
5.1.1 už katilinių šilumos ūkį; 
5.1.2 už katilinių slėginių indų eksploatavimą; 
5.1.3 už katilinių garo ir karšto vandens vamzdynų eksploataciją; 
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5.1.4 už katilinių kėlimo įrenginių eksploataciją; 
5.1.5 už katilinių katilų techninę priežiūrą; 
5.1.6 už katilinių pavojingų medžiagų (skysto kuro) stacionariųjų beslėgių talpyklų 

eksploataciją; 
5.1.7 už katilinių naftos (skysto kuro) įrenginių ir vamzdynų eksploatavimą; 
5.1.8 už katilinių dūmtraukių eksploatavimą; 
5.1.9 už katilinių teritorijoje esančių ar KET priklausančių statinių ir pastatų 

eksploatavimą ir techninę priežiūrą; 
5.1.10 už savalaikį katilinių aprūpinimą kuru šilumos energijos nepertraukiamai gamybai; 
5.1.11 už katilinių rezervinių kuro atsargų tvarkymą ir naudojimą. 

5.2 KE meistras atsako: 
5.2.1 kad laiku ir kokybiškai būtų atliekamos pareigos, nurodytos šiuose nuostatuose; 
5.2.2 už patikėtą įmonės turtą; 
5.2.3 už pateikiamų duomenų teisingumą ir savalaikiškumą; 
5.2.4 už patikimą, saugią ir efektyvią įrengimų eksploataciją; 
5.2.5 už teisingą ir pakankamos apimties dokumentacijos vedimą; 
5.2.6 už kokybišką darbo organizavimą, efektyvų pavaldžių darbuotojų darbą, kad darbai 

būtų atlikti nustatytais terminais; 
5.2.7 už tai, kad katilinių darbuotojai dirbtų pagal pareigas, kad nebūtų prastovų ir darbo 

drausmės pažeidimų; 
5.2.8 už saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinę saugą objekte, vidaus darbo tvarkos 

reikalavimų vykdymą; 
5.2.9 už patikėtas materialines vertybes; 
5.2.10 už žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo; 
5.2.11 už saugos ir sveikatos darbe įsakymų ir norminių aktų vykdymą. 

5.3 KE meistras taip pat atsako: 
5.3.1 už savo pareigų, nustatytų šiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, 

pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; 
5.3.2 už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą pagal galiojantį Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus; 
5.3.3 už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus. 
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PRIEDAS 
 

Sąrašas 
 teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti ir vadovautis 

KE meistras 
 

   
  1.  1. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (suvestinė redakcija nuo 2016-01-01). 

 2. Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (suvestinė redakcija nuo 2016-01-01). 

 3. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto 
vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo 
įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009, Nr. 118-
5094), įsakymo pakeitimas – 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2011, Nr. 
97-4573). 

 4. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis 
reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. 
įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164), įsakymo pakeitimas – 2007 m. liepos 17 
d. įsakymu Nr. 4-300 (Žin., 2007, Nr. 81-3342). 

 5. Metrologijos įstatymas Nr. I-1452 (suvestinė redakcija nuo 2014-06-20). 

 6. Energetikos įstatymas Nr. IX-884 (suvestinė redakcija nuo 2016-01-01). 

 7. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 
80-2372). 

 8. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (suvestinė redakcija nuo 2013-07-16). 

 9. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 
244 (Žin., 1997, Nr. 105-2660). 

 10. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324 (aktuali redakcija 
nuo 2011-07-19). 

 11. Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 
223 (Žin., 2000, Nr. 52-1512). 

 12. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363), įsakymo 
pakeitimai – 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr. 73-2992), 2007 
m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin., 2007, Nr. 9-368). 

 13. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 
(aktuali redakcija nuo 2013-12-21). 

 14. Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai 
energetikos padėčiai tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 (aktuali redakcija nuo 2010-05-23).  

 15. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 
10 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2009, Nr. 73-2994). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494783
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/FBXwpGucJG
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354017&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354017&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=354017&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=196493&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302219&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474797
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568/jKDZRFpBMn
http://vei.lt/assets/files/Teises%20aktai/Saugos%20taisykl%C4%97s%20eksploatuojant%20%C5%A1ilumos%20%C4%AFrenginius.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454053
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=46265&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404339
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=103876&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=219278&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346797
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291363
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463055
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373133
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346799&p_tr2=2
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 16. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  
ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299). 

 17. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18 (Žin., 2005, Nr. 9-300). 

 18. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo 
pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009). 

 19. Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 (Žin., 2005, Nr. 
134-4824), įsakymo pakeitimas – 2009 m. balandžio 10 d. Nr. 4-159 (Žin., 2009, Nr. 
43-1700). 

 20. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. 
įsakymu Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530).   

 21. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 
Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154), įsakymo pakeitimai – 2011 m. spalio 27 d. 
įsakymu Nr. 1-262 (Žin., 2011, Nr. 130-6179), 2012 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-53 
(Žin., 2012, Nr. 35-1742), 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1-185 (Žin., 2012, Nr. 
110-5607), 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1-224 (Žin., 2013, Nr. 122-6195); 
2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1-1 (2016-01-05 TAR, Dok. Nr. 92). 

 22. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 
112-3270). 

 23. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 
(Žin., 2010, Nr. 29-1358), įsakymo pakeitimas – 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 
1-270 (Žin., 2012, Nr. 147-7586). 

 24. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys 
dokumentai", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 
27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), įsakymo pakeitimai – 2011 m. 
gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-410 (Žin., 2011, Nr. 61-2915); 2011 m. spalio 11 d. 
įsakymu Nr. D1-786 (Žin., 2011, Nr. 124-5893), 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 
D1-887 (Žin., 2011, Nr. 142-6679), 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-529 (Žin., 
2012, Nr. 73-3802), 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-655 (Žin., 2012, Nr. 96-
4934), 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-906 (Žin., 2012, Nr. 135-6933), 2012 
m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-1069 (Žin., 2012, Nr. 145-7476), 2013 m. sausio 7 
d. įsakymu Nr. D1-18 (Žin., 2013, Nr. 4-128), 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 
D1-627 (Žin., 2013, Nr. 92-4612), 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-914 (Žin., 
2013, Nr. 128-6547), 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-408 (įsigalioja 2016 m. 
sausio 1 d., 2015-05-19 TAR, Dok. Nr. 7622).  

 25. Kietojo biokuro apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 (Žin., 2013, Nr. 101-5007), 
įsakymo pakeitimai – 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1-285 (2014-11-28 TAR 
Dok. Nr. 18100), 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-247 (2015-10-26 TAR, Dok. Nr. 
16734).  

 26. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249210&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249211&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270122&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326816&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265641
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=341693&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/975e6a50df5c11e48b678a6bad30f55f
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382867&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=409795
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420822
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433330
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460871
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5369b60b3b511e598c4c7724bda031b
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93221&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366721&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366721&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=382319&p_rys_id=1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44588120fe0511e488da8908dfa91cac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.05554707448B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c9170d50760611e4805fa6cb12e2ef99
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c021700797a11e5b7eba10a9b5a9c5f
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taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 (Žin., 2012, Nr. 48-2365), įsakymo pakeitimas – 
2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 (Žin., 2013, Nr. 123-6267). 

 27. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų 
atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581), įsakymo 
pakeitimai – 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1-86 (Žin., 2013, Nr. 43-2131), 
2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-183 (Žin., 2013, Nr. 100-4970), 2014 m. 
birželio 25 d. įsakymu Nr. 1-169 (2014-06-25 TAR, Dok. Nr. 9105), 2014 m. 
gruodžio 30 įsakymu Nr. 1-331 (2015-01-05 TAR, Nr. 42 ), 2015 m. balandžio 8 d. 
įsakymu Nr. 1-101 (2015-04-14 TAR, Dok. Nr. 5763. Šis teisės aktas įsigalios nuo 
2015 m. lapkričio 1 d.), 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-158 (2015-06-23 TAR, 
Dok. Nr. 10054), 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-98 (2016-03-29 TAR, Dok. Nr. 
6354).  

 28. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 (Žin., 2008, Nr. 64-2430). 

 29. Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių 
treniruočių taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 
m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159 (TAR, 2014, Nr. 7768). 

 30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 (Žin. 2009, Nr. 138-6095). 

 31. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos  ūkio 
ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165). 

 32. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymo 
pakeitimas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524). 

 33. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros 
tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 (Žin, 2010, Nr. 116-5943), įsakymo pakeitimai – 
2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2011, Nr. 31-1474), 2012 m. spalio 18 
d. įsakymu Nr. D1-846 (Žin., 2012, Nr. 124-6248), 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu 
Nr. D1-958 (Žin., 2012, Nr. 137-7026).  

 34. Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro 
privalomieji kokybės rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro, aplinkos ministro, susisiekimo ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymu 
Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) (2014-06-25 TAR, Dok. Nr. 9264), įsakymo 
pakeitimas – 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-133/D1-448/3-216(1.5 E) 
(2015-05-28 TAR, Dok. Nr. 8243).   

 35. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu 
Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947), įsakymo pakeitimai – 2011 m. gegužės 18 d. 
įsakymu Nr. D1-411 (Žin., 2011, Nr. 61-2916), 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 
D1-881 (Žin., 2011, Nr. 140-6589), 2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-332 
(Žin., 2012, Nr. 54-2692), 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-528 (Žin., 2012, Nr. 
73-3801), 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-656 (Žin., 2012, Nr. 96-4935), 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422971&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460966
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437060&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447314
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456367
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7bc7d6c0fc3411e39cfacd978b6fd9bb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/798364e0903811e4bb408baba2bdddf3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cef98030e1dc11e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c9fb4c8018cd11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0103e060f26811e5989ee743dd0efbb0
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321514&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28b363b0f5f311e39cfacd978b6fd9bb
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=196494&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=196494&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430602&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382318&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394172&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435644&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438082&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/283d3860fd3d11e39cfacd978b6fd9bb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac489fa0053e11e588da8908dfa91cac
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382324&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399451&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412002&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424166&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428897&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431385&p_tr2=2
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2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-776 (Žin., 2012, Nr. 113-5752), 2012 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1123 (Žin., 2013, Nr. 1-8), 2013 m. gruodžio 9 d. 
įsakymu Nr. D1-915 (Žin., 2013, Nr. 128-6548), 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 
D1-984 (Žin., 2013, Nr. 137-6945). 

 36. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų 
dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių 
techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės 
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 
27 d. įsakymu Nr. 1V-95 (2014-12-03 TAR, Dok. Nr. 18598; 2015-04-07 TAR, Dok. 
Nr. 5369; 2015-11-25 TAR, Dok. Nr. 18662; 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1V-
96); 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-33 (2016-04-05 TAR, Dok. Nr. 7640).  

 37. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 
ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443), 2016 
m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-24 (2016-02-10 TAR, Dok. Nr. 2609). 

 

   
38. Vietiniai teisės ir norminiai aktai: 

38.1  Darbo tvarkos taisyklės. 
38.2  Kolektyvinė sutartis. 
38.3  Darbų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija.  
38.4  Bendroji gaisrinės saugos instrukcija. 
38.5  Katilinių įrenginių ir statinių eksploatacijos instrukcijos. 
38.6  Katilinių įrenginių technologinės, principinės schemos. 
38.7  Katilinių įrenginių darbo režimų kortelės, parametrų nustatymų lapai. 
38.8  Katilinių darbuotojų pareiginiai nuostatai. 
38.9  Katilinių darbuotojų darbo saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijos. 
38.10 Darbų, atliekamų katilinių įrenginiuose, darbo saugos ir sveikatos instrukcijos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433880&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440789&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462229&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463396
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57360ee07ab411e48d20daf2927aba7d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a26de40dd2811e48b678a6bad30f55f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85c34de092a011e5a6f4e928c954d72b
http://vei.lt/assets/files/Teises%20aktai/2015-11-26%201V-96%20del%20atstovu%20dalyvavimo%20statybos%20uzbaigimo%20komisijose%20ir%20pazymu%20apie%20energetikos%20irenginiu%20technines%20bukles%20patikrinima%20isdavimo%20tvarkos%20apraso%20patvirtinimo%20%28pakeitimo%202014m%201V-95%29.pdf
http://vei.lt/assets/files/Teises%20aktai/2015-11-26%201V-96%20del%20atstovu%20dalyvavimo%20statybos%20uzbaigimo%20komisijose%20ir%20pazymu%20apie%20energetikos%20irenginiu%20technines%20bukles%20patikrinima%20isdavimo%20tvarkos%20apraso%20patvirtinimo%20%28pakeitimo%202014m%201V-95%29.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/148ecc70fb0111e5a52397090a2fa158
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436523&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/352ae630cf2d11e583a295d9366c7ab3


Katilinių eksploatavimo meistro pareiginiai nuostatai Nr.PN-16-01 

 

 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOSTATŲ  NAUDOJIMO  PAGRINDINĖS  SĄLYGOS 
 
Darbuotojas, prieš pasirašant darbo sutartį, turi būti supažindintas su šiais Nuostatais 

ir turi būti gautas rašytinis darbuotojo sutikimas su Nuostatų sąlygomis. 
 

 Šie nuostatai turi būti įrašyti į Pareiginių nuostatų sąrašą. 
 

Šių Nuostatų egzemplioriai turi būti saugomi: 
- įmonės archyve (1 egz.); 
- pas darbuotoją (1 egz.); 
- pas darbuotojo tiesioginį vadovą (1 egz.); 
- skaitmeninis Nuostatų variantas saugomas kompiuteryje C: \ Users \ VaidotasM \ 

Documents \ INSTRUKCIJOS \ Pareiginiai nuostatai \ KE meistras PN.pdf. 
 
Nuostatų egzempliorius, kuris saugomas įmonės archyve, turi būti surištas, surišimas 

antspauduotas įmonės antspaudu su direktoriaus parašu. 
 
Nuostatai priskiriami veiklos organizavimo dokumentams. Nuostatus kopijuoti, duoti 

naudotis asmenims, nesusijusiems su įmone, be direktoriaus sutikimo draudžiama. 
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Šiuose Nuostatuose yra 13 numeruotų lapų 
 

Šis Nuostatų egzempliorius yra skirtas darbuotoui  ir privalo būti saugomas darbuotojo 
darbo vietoje. 


