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ŠILUMOS PUNKTO OPERATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šilumos punkto operatorius - tai progimnazijos vadovo paskirtas asmuo, turintis techninį
išsilavinimą ir kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti šį darbą.
1.1. Šilumos punkto operatorius tiesiogiai pavaldus progimnazijos direktoriui.
1.2.
Šilumos punkto operatorius privalo vadovautis LR šilumos ir kitais įstatymais, darbo
kodeksu, Vyriausybės nutarimais, progimnazijos įstatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos
taisyklėmis bei šiais nuostatais.
1.3. Pagrindinis uždavinys užtikrinti šilumos energijos tiekimą bei taupų jos naudojimą.
1.4. Pareigybės lygis – C.
II. SKYRIUS
PAREIGOS
2. Šilumos punkto operatorius, privalo:
2.1. aprūpinti progimnazija visų rūšių šilumos energija;
2.2. garantuoti taupų šilumos energijos naudojimą bei kontrolę, nustatyti norminiais
dokumentais pagrįstas šilumos energijos sunaudojimo normas;
2.3. garantuoti šilumą gaminančių ir tiekiančių įrenginių teisingą eksploatavimą ir remontą;
2.4. rengti šilumos tiekimo linijų ir įrenginių remonto bei profilaktikos grafikus, organizuoti
ir vadovauti atliekant remonto darbus;
2.5. aprūpinti progimnaziją įrenginiais ir atsarginėmis dalimis, kad patikimai funkcionuotų
šilumos ūkis;
2.6. sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas eksploatuojant šilumos gamybos bei tiekimo
įrenginius, periodiškai tikrinti apsaugos priemones;
2.7. pakitus technologiniam procesui perspėti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir
kitus rizikos veiksnius darbo vietose, jų poveikį sveikatai;
2.8. organizuoti kontrolinių matavimo ir energijos sunaudojimą fiksuojančių prietaisų patikrą
bei jų rodmenų pateikimą laiku kontroliuojančioms institucijoms;
2.9. rengti progimnazijos pasiruošimo žiemos sezonui priemonių planus ir kontroliuoti, kaip
jie įgyvendinami;
2.10. nustatyta tvarka įforminti nusidėvėjusių šilumos ūkio įrenginių bei įrankių nurašymą;
2.11. rengti technines užduotis projektuojant arba rekonstruojant progimnazijos šilumos ūkio
įrenginius, dalyvauti baigtų statyti šilumos ūkio įrenginių priėmimo naudoti komisijoje.
III. SKYRIUS
TEISĖS
3. Šilumos punkto operatorius turi teisę:

3.1. nutraukti šilumos energijos tiekimą į įrenginius, kai šiurkščiai pažeidžiamos jų
eksploatavimo taisyklės;
3.2. sustabdyti remontuotinus arba dėl kitų priežasčių įrenginius profilaktiniam patikrinimui,
iš anksto apie tai buvo pranešus juos eksploatuojantiems asmenims;
3.3. dalyvauti tikrinant energetinių padalinių įrenginius eksploatuojančių darbuotojų žinias.
IV. SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
4. Šilumos punkto operatorius, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias,
smurtą:
4.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
4.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, Visagino
Draugystės progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
4.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar
įvykusias patyčias;
4.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius
suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas
(pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
5. Šilumos punkto operatorius, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs
apie jas pranešimą:
5.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
5.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis
(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
5.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių
skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
5.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje
erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
5.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo
tarnybai
pateikdamas
pranešimą
interneto
svetainėje
adresu
www.draugiskasinternetas.lt.
V. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Šilumos punkto operatorius atsako už:
6.1. šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą;
6.2. darbo užduočių vykdymą laiku;
6.3. savalaikį ataskaitų pateikimą;
6.4. Nevykdant šių nuostatų, baudžiamas LR darbo kodeksu įstatymų bei progimnazijos
darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

