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           Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus 
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų 

sertifikavimo tvarkos aprašo 
2 priedas 

ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ  SERTIFIKAVIMO SRIČIŲ BEI KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ
SĄRAŠAS

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMAI

 Energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo
veiklai,  privalo  periodiškai  tobulinti  kvalifikaciją.  Šie  asmenys  ne  rečiau  kaip  kas  5 metus  privalo  tobulinti  savo  kvalifikaciją
kvalifikacijos  tobulinimo  kursuose  arba  kituose  kvalifikacijos  kėlimo  renginiuose,  išklausydami  ne  mažiau  kaip  20 akademinių
valandų paskaitų.

 Energetikos  darbuotojai,  kurie  tiesiogiai  eksploatuoja  elektros,  šilumos,  dujų  ir  naftos  energetikos  įrenginius  pagal  einamas
pareigas  (pareigybės  aprašymą,  nuostatus)  arba  faktiškai  atliekamą  darbą,  vadovaujantis  iš  anksto  parengtomis  kvalifikacijos
tobulinimo programomis,  turi  savo  kvalifikaciją  tobulinti  energetikos  įmonėse  arba  atitinkamose  mokymo  įstaigose.  Energetikos
darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą nustato energetikos
įmonės  vadovas  ar  jo  įgaliotas  asmuo.  Kvalifikacijos  tobulinimo  trukmė  priklauso  nuo  energetikos  įrenginių  sudėtingumo  ir
energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo ir turi būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per 3 metus.

 Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai,  statantys (montuojantys) energetikos objektus ir  įrenginius,  privalo periodiškai
tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose
arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai turi būti įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente.

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ BENDRIEJI   KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI



 Valstybinės svarbos energetikos objektus  eksploatuojančių energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai)  ar  jų įgalioti  asmenys,
kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti atitinkamos energetikos (technologijos mokslų)
srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, taip pat turi
išmanyti  norminių  teisės  aktų,  reglamentuojančių  energetikos  įrenginių  įrengimo,  eksploatavimo,  techninės  saugos,  energetikos
objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą,
reikalavimus pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

 Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys,
kurie  tiesiogiai  vadovauja  energetikos  įrenginių  eksploatavimo  veiklai,  privalo  turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštąjį  neuniversitetinį
atitinkamos  energetikos  (technologijos  mokslų)  srities  išsilavinimą  arba  inžinerijos  ir  inžinerinių  profesijų  aukštąjį  koleginį
išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, jei toks reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme
ar nuostatuose, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės
saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių
energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

 Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (specialistai), statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir
inžinerinių profesijų aukštąjį  koleginį išsilavinimą ir  mokymo įstaigos specializuotų kursų (atitinkančių atliekamą darbą) baigimo
pažymėjimą.

 Energetikos  įrenginius  eksploatuojantys  inžinerinių  kategorijų  energetikos  darbuotojai  (darbų organizavimo vadovai  ir  darbų
vadovai  ir  pan.)  privalo  turėti  ne  žemesnį  kaip  aukštąjį  neuniversitetinį  atitinkamos  energetikos  (technologijos  mokslų)  srities
išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigoje arba įmonėje kursų (programų),
suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą.  Taip pat šie darbuotojaituri
išmanyti  norminių  teisės  aktų,  reglamentuojančių  energetikos  įrenginių  įrengimo,  eksploatavimo,  techninės  saugos,  energetikos
objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą,
reikalavimus pagal užimamas pareigas ( pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Energetikos  įrenginius  statantiems  (montuojantiems)  ir  (ar)  eksploatuojantiems  darbininkų  kategorijų  energetikos  darbuotojams
bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą
darbą nustatyti energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir gaisrinės saugos taisyklėse, reglamentuose, darbuotojų



saugos  ir  sveikatos  ir  kituose  norminiuose  teisės  aktuose.  Jeigu  norminių  teisės  aktų,  nustatančių  specialiuosius  kvalifikacinius
reikalavimus įmonės energetikos  įrenginius  statantiems (montuojantiems)  ir  (ar)  eksploatuojantiems energetikos  darbuotojams,  nėra,
tokius reikalavimus turi nustatyti įmonės vadovas arba jo įgalioti asmenys.


