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Problemos 

pavadinimas 

Minimalus ir optimalus katilines ir katilus aptarnaujančio (valdančio) 

personalo poreikis. 
 
 

Pažymos rengėjas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
 

 

Siekiamas tikslas 

 

 

 

 

Aktualumas 

šilumos tiekėjams 

Galiojančio reglamentavimo apžvalga, siekiant nustatyti minimalų ir 

optimalų katilines ir katilus aptarnaujančio (valdančio) personalo poreikį 

šilumos tiekimo įmonėse. 

 

 

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ir kitos CŠT įmonės atkreipė dėmesį, kad, 

siekiant efektyvinti procesus įmonėse, kyla neaiškumų dėl teisės aktų taikymo 

eksploatuojant energetikos įrenginius, nėra aiškumo dėl teisės aktais 

numatyto darbuotojų, dirbančių prie katilų katilinėse, minimalaus ir 

optimalaus skaičiaus. 

  
 

 Esamos status quo padėties įvertinimas 

Teisinis 

reguliavimas 

Vadovaujantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 

straipsnio 1 dalimi, kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir 

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant darbo sutarties rūšį, 

darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, aplinką, pobūdį, darbo 

dienos ar darbo pamainos trukmę. Teisės aktai numato, kad kiekvieno 

darbuotojo pareiga yra vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių dokumentų reikalavimus ir darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir apmokyti 

juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir 

sveikata remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis padalinio vadovo, 

darbdaviui atstovaujančio asmens duotais nurodymais. 

Darbdaviai užtikrina, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai 

sąlygojančius nelaimingus atsitikimus darbe, būtų vadovaujamasi 

atitinkamomis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtomis ir paskelbtomis 

rekomendacijomis. 

Pagrindiniai poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys būtinojo 

personalo kiekį, eksploatuojant šilumos įrenginius, yra šie:  

1. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102; 
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2. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111; 

3. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 

1-211; 

4. 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; 

5. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu 

Nr. 1-246; 

6. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, 

atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274. 

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo 

taisyklių 214 punktas numato, kad technologiškai valdantiems darbuotojams 

neleidžiama palikti veikiančio ar sustabdyto katilo (-ų) (kol slėgis jame 

(juose) sumažės iki atmosferinio) be nuolatinės priežiūros arba pavesti atlikti 

kitus darbus, nenurodytus eksploatavimo instrukcijose. Leidžiama katilines 

ar katilus palikti be nuolatinės aptarnaujančio (valdančio) personalo 

priežiūros, jeigu įvykdytos šios sąlygos: 1) katilai aprūpinti automatinio 

valdymo ir saugos sistemomis, užtikrinančiomis patikimą katilų valdymą 

normaliu ir avariniu režimu bei jų sustabdymą pažeidus normalų veikimo 

režimą; 2) įrengta katilų apsaugos sistemų veikimo ir jų veikimo pirminės 

priežasties signalizacija. Gedimo signalas turi patekti į dispečerinį punktą 

arba į nuolat įjungtas operatyvinio personalo ryšio priemones, o katilinėje 

turi būti fiksuojama apsaugos sistemos veikimo pirminė priežastis. 

Kaip gerosios praktikos pavyzdys nurodytina 2017 metais atidaryta 

1,5 MW galios biokuru (SM2) kurenama Matuizų katilinė (Varėnos rajono 

savivaldybėje), kuri yra pilnai automatizuota ir atitinka aukščiau nurodytus 

reikalavimus. Joje sudaryta galimybė dirbti automatiniu režimu (be 

personalo) iki 3 parų, esant poreikiui ją prižiūri 1 žmogus. Konkretūs 

Matuizų katilinės veikimo duomenys yra automatiškai perduodami į UAB 

„Varėnos šiluma“ centrinį valdymo punktą Varėnoje. Praktika parodė, kad 

ši katilinė dirba labai efektyviai ir reikalauja mažiau priežiūros lyginant su 

kitomis katilinėmis. 

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo 

taisyklių 230 punktas numato, kad katilų saugos automatikos įspėjamosios 

šviesinės ir garsinės signalizacijų tinkamumas naudoti tikrinamas: 1. 

katilinėse, kuriose yra nuolatinis aptarnaujantysis (operatyvinis) personalas, 

vieną kartą per pamainą (perduodant ir perimant pamainas); 2. katilinėse, 

kuriose nėra nuolatinio aptarnaujančiojo (operatyvinio) personalo, pagal 

gamintojo techninių dokumentų reikalavimus, katilo savininko nustatytą 

tvarką ir patvirtintą grafiką. 

Vadovaujantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 

priežiūros (eksploatavimo) taisyklių 33 punktu, asmenų, atsakingų už 

šilumos ūkį, skaičių kiekvienu konkrečiu atveju nustato savininkas, 

atsižvelgdamas į energetikos tarnybos struktūrą, šilumnešio parametrus, 

šilumos vartojimo įrenginių galią. Įrenginių savininkas pats nusprendžia kiek 

personalo skirti kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdamas į energetikos 

tarnybos struktūrą, šilumnešio parametrus, šilumos vartojimo įrenginių galią. 
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Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 50 punktas 

leidžia operatyvinio valdymo struktūrą, operatyvinio valdymo dokumentų 

apimtį keisti energetikos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, jeigu tai 

nesumažina įrenginių eksploatavimo patikimumo ar darbuotojų saugos ir 

sveikatos darbe reikalavimų užtikrinimo. Operatyvinis (dispečerinis) 

valdymas organizuojamas pagal laiptuotą struktūrą, kuri turi būti sudaryta 

taip, kad būtų užtikrintas operatyvinės tvarkos, kontrolės ir valdymo funkcijų 

tarp operatyvinio valdymo pakopų pasiskirstymas, taip pat žemosios 

pakopos operatyvinis pavaldumas aukštajai.  Kiekvienai operatyvinio 

valdymo pakopai yra nustatytos dvi įrenginių valdymo kategorijos – 

operatyvinio valdymo ir operatyvinio tvarkymo: 1. įrenginių operatyvinis 

valdymas – operatyvinio darbuotojo tiesioginis vadovavimas arba veiksmų 

koordinavimas tarp kelių operatyvinio valdymo padalinių, vykdant 

operatyvinius perjungimus energetikos objektuose; 2. įrenginių operatyvinis 

tvarkymas – operatyvinio darbuotojo leidimo davimas vykdyti operatyvinius 

perjungimus kitos įmonės ir (ar) padalinio operatyviniam darbuotojui, 

tiesiogiai valdančiam energetikos objektus. 

Nenutrūkstamam technologinio valdymo priemonių darbui, turi būti 

organizuotas juos prižiūrinčių darbuotojų budėjimas, turi būti matavimo bei 

kontrolės įrenginiai, instrumentai, reikiamos medžiagos bei atsarginės dalys. 

Budėjimo reikalingumą visais atvejais pagal konkretų poreikį nustato įmonės 

vadovas. Būtinojo operatyvinio personalo kiekį valdant įrenginius nustato 

bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į įrenginių 

eksploatavimo patikimumą (nemažinant jo). 

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklės numato, kad atsakingų asmenų kiekį nustato pats 

vamzdyno savininkas, o 116 punkte konkrečiai nurodyta, kad vamzdyno 

savininkas privalo paskirti reikiamą kiekį atsakingų už vamzdynų priežiūrą 

asmenų, apmokytų ir turinčių teisę eksploatuoti vamzdynus, o nuolatinei 

vamzdynų techninei priežiūrai vamzdyno savininkas arba jo įgaliotas asmuo 

privalo paskirti atsakingą asmenį.  

Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius reikalauja, kad 

pagal instrukcijas atliekami į darbuotojo pareigas įeinantys darbai turi būti 

vykdomi nepažeidžiant personalui privalomų saugos darbe reikalavimų. 

Šiuos darbus atliekantys darbuotojai turi būti instruktuoti darbdavio arba jo 

įgalioto asmens. Visus darbus pagal instrukcijas gali vykdyti vienas 

darbuotojas, jeigu darbai atliekami ne aukščiau kaip l m. Prieš atliekant ir 

baigus darbus pagal instrukcijas, apie tai informuojamas budėtojas ar asmuo, 

atsakingas už šilumos ūkį. Darbui uždarose ertmėse ir jų periodinei apžiūrai 

skiriami ne mažiau kaip 3 darbininkai. Kada uždarose ertmėse gali atsirasti 

kenksmingųjų medžiagų (dujų), 2 iš jų turi būti ne ertmės viduje ir nuolat 

stebėti dirbantįjį viduje, o atliekant darbus katilų kūryklos viduje, joje vienu 

metu turi būti ne mažiau kaip 2 darbininkai. Kai pūtimo ir traukos įrenginių 

mentės apvirinamos neišimant rotoriaus, užtikrinama reikiama oro kaita 

(vėdinimas) ir darbą turi kontroliuoti prižiūrėtojas esantis pūtimo bei traukos 

įrenginių išorėje.  

Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius 144 punktas 

numato, kad ant išpylimo estakados esančias cisternas aptarnauti turi ne 

mažiau kaip 2 darbininkai, būdami vienas kito matomumo zonoje. Prieš 

įkuriant katilą, jame turi būti nutraukti visi remonto darbai ir padalinio 

pamainos vadovas turi išvesti visą personalą, nesusijusį su įkūrimu. Greta 

stovinčiuose katiluose turi būti nutraukti visi remonto darbai iš tos kūryklos 

ir dūmtakių pusės, kuri atsukta į įkuriamąjį katilą arba yra tiesioginio 
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matomumo zonoje. Darbai gretutiniame katile atnaujinami leidus budintiems 

darbuotojams.  

Dūmtraukių (kaminų) ir dūmtakių išorinę apžiūrą turi atlikti ne 

mažiau kaip 2 žmonės. Būgną ir jungiamuosius vamzdžius turi valyti ne 

mažiau kaip 2 darbininkai. Valant vandens virimo vamzdžius elektrine 

šlifavimo mašina su lanksčiu velenu vienas darbininkas turi prižiūrėti 

dirbančius būgne ir turėti šalia savęs komutacinį aparatą dirbančio būgno 

viduje darbininko nurodymams vykdyti, taip pat, esant reikalui, šlifavimo 

mašinos elektros varikliui atjungti. Šlifavimo mašinos elektros varikliui turi 

būti įrengta srovės skirtuminė apsauga, kurios suveikimo srovė IV ≤ 10 mA. 

Šilumotiekių apžiūrą (apvažiavimą), nenusileidžiant į požeminius 

įrengimus, turi atlikti ne mažesnė kaip 2 darbuotojų brigada, o dirbti 

nusileidžiant į dujų atžvilgiu pavojingas kameras – ne mažiau kaip 3, iš kurių 

vienas paskiriamas vyresniuoju. Kiekvienai brigadai darbdavys ar jo 

įgaliotas asmuo įsakymu turi priskirti tam tikrą šilumos tinklų dalį, 

nurodydamas tikslias eksploatacinės atsakomybės ribas. 

Darbininkams lįsti į vamzdį jį apžiūrėti ir valyti leidžiama tik tiesiose, 

ne ilgesnėse kaip 150 m vamzdžio dalyse, jei vamzdžio skersmuo ne 

mažesnis kaip 800 mm. Šiuo atveju pro abu apžiūrimo ir valomo vamzdžio 

galus turi būti laisvai išeinama. Jei vamzdžio ruože yra atšakų, jungčių ir 

sujungimų su kitais vamzdynais, šie turi būti patikimai atjungti. Vamzdžiams 

apžiūrėti ir valyti turi būti skiriami ne mažiau kaip 3 žmonės, iš kurių 2 turi 

būti prie abiejų vamzdžio galų ir stebėti dirbantįjį vamzdyje. Lendantis pro 

vamzdį darbininkas turi naudotis asmens apsaugos priemonėmis ir saugos 

diržu su virve, kurios laisvą galą turi laikyti prižiūrėtojas iš įėjimo į vamzdį 

pusės. Darbininkas, prižiūrintis įėjimą į vamzdį, privalo turėti žibintą, 

apšviečiantį visą apžiūrimo vamzdžio dalį. 

Chemijos laboratorijos darbuotojai neturi teisės imdami mėginius 

atidarinėti angas, landas ir t. t. Tokiose vietose, kur reikia paruošiamųjų 

darbų (uždengiamų angų, landų atidarymas ir t. t.), taip pat vietose, 

nesaugiose mėginius imančiam personalui (pelenų gaudytuvuose, tepalo 

bakuose, tepalo sistemose, kuro sandėliuose ir t. t.), mėginiams paimti 

skiriami du žmonės: vienas iš padalinio, kuriam priklauso atitinkami 

įrenginiai, o kitas – iš cheminio padalinio. Dulkių ir pelenų mėginius ima 

chemijos laboratorijos darbuotojai, dalyvaujant katilinių įrenginius 

eksploatuojančiam darbuotojui, specialiai tam tikslui įrengtose vietose. 

Atidaryti sklendes (kamščius) ėmimo vietose reikia lėtai. Mėginius paėmus, 

angas būtina uždaryti. Oro mėginiai analizei imami nešiojamais dujų 

analizatoriais dalyvaujant atitinkamo padalinio darbuotojui. 

Veikiančių požeminių komunikacijų zonoje žemės darbai atliekami 

tiesiogiai prižiūrint atsakingam darbų vadovui, o veikiančių kabelių, šilumos 

tinklų apsauginėje zonoje, be to, prižiūrint ir organizacijos, 

eksploatuojančios šiuos įrenginius, atstovui. Darbininkai prieš darbo pradžią 

instruktuojami apie darbų vykdymo tvarką. 

Vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos 

įrenginius, atestavimo taisyklių 12.3 punktu, atestatai išduodami ūkio 

subjektams, kurie turi energetikos įrenginiams įrengti ir (ar) eksploatuoti 

teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus 

ir energetikos įrenginius įrengiančius ir eksploatuojančius inžinerinių ir 

darbininkų kategorijų energetikos darbuotojus, dirbančius ūkio subjekte 

pagal darbo sutartį prašymo išduoti atestatą metu ir visą laikotarpį, kuomet 

vykdoma energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veikla pagal 

išduotą atestatą. Teisės aktu nustatytas tik minimalus darbuotojų skaičius, 
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kuris būtinas atestuojamai bendrovės veiklai vykdyti ir nenumatytas konkretus 

darbuotojų, kurie turi dirbti prie eksploatuojamų energetikos įrenginių, 

skaičius. 

  
 

Išvados 1. Leidžiama katilines ar katilus palikti be nuolatinės 

aptarnaujančio (valdančio) personalo priežiūros, jeigu įvykdytos šios 

sąlygos: 

a) katilai aprūpinti automatinio valdymo ir saugos sistemomis, 

užtikrinančiomis patikimą katilų valdymą normaliu ir avariniu režimu bei 

jų sustabdymą pažeidus normalų veikimo režimą; 

b) įrengta katilų apsaugos sistemų veikimo ir jų veikimo pirminės 

priežasties signalizacija. Gedimo signalas turi patekti į dispečerinį punktą 

arba į nuolat įjungtas operatyvinio personalo ryšio priemones, o katilinėje 

turi būti fiksuojama apsaugos sistemos veikimo pirminė priežastis. 

 

2. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenustato konkretaus 

darbuotojų skaičiaus eksploatuojant (valdant) katilus. Katilo savininkas 

atsako už patikimą ir saugų katilo eksploatavimą ir nuolatinę priežiūrą 

pagal gamintojo techninių dokumentų, taisyklių ir kitų priežiūros norminių 

teisės aktų reikalavimus visą katilo naudojimo laiką. Būtent katilo 

savininkas ir turi įvertinti visą riziką (darbuotojo sąmonės darbo metu 

netekimas, susižeidimas proceso metu ir panašiai), nes darbuotojų saugą ir 

sveikatą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja darbdavį sudaryti 

darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su 

darbu susijusiais atvejais.  

  
  

 
 

 


