
Energetikos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai

   15. 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.
     16. 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.
      17.  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.
   18. 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),  gamtos  mokslų  (fizikos,  chemijos,  medžiagotyros  ir  (ar)  aplinkotyros)  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  darbuotojai  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.  
     19. 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.
      191.  Atsinaujinančių  išteklių  energijos  gamybos  įrenginius  montuojantys  specialistai  privalo  atitikti  Aprašo  192–194
punktuose nurodytus reikalavimus  ir pradiniam atestavimui pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus Apraše nustatyta
tvarka turėti mokymo įstaigoje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos
sričiai,  taip  pat  pagerinančių  gebėjimus  ir  praktinius  įgūdžius  atlikti  įrenginių  montavimo  darbus,  baigimo  pažymėjimą.
Šioms  mokymo  įstaigoms  atsinaujinančių  išteklių  energijos  gamybos  įrenginius  montuojančių  specialistų  rengimo
atestacijai tvarką ir sąlygas nustato Energetikos ministerija.
    192. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja
biomasės katilus ir nemūrines krosnis:
        192.1.  santechniko,  vamzdžių  klojėjo,  šildymo  inžinieriaus  ar  sanitarinės  ir  šildymo  ar  aušinimo  įrangos  techniko
kvalifikacija;
    192.2. per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent šeši Aprašo 192 punkte nurodyti įrenginiai.
    193. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja
geotermines sistemas ir šilumos siurblius:
    193.1. santechniko ar aušinimo inžinieriaus kvalifikacija;

http://www.tuvlita.lt/lt/


        193.2.  baziniai  santechniko  ir  elektromontuotojo  įrodomi  įgūdžiai  (vamzdžių  pjovimas,  vamzdžių  jungčių  litavimas,
klijavimas, izoliavimas ir sandarinimas, nuotėkio testavimas ir šildymo ar aušinimo sistemų montavimas);
    193.3. per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent keturi Aprašo 193 punkte nurodyti įrenginiai;
    193.4. šilumos siurblius, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montuojantys specialistai privalo turėti
galiojančius:
        193.4.1.  pažymėjimus,  patvirtinančius  jų  kompetenciją  saugiai  dirbti  su  fluorintų  šiltnamio  efektą  sukeliančias  dujų
turinčia įranga;
        193.4.2.  fluorintų  šiltnamio  efektą  sukeliančių  dujų  tvarkymo  atestatus  (šis  punktas  taikomas,  kai  montuojantys
specialistai vykdo veiklą kaip fiziniai asmenys).
    194. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja
saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius:
    194.1. elektromontuotojo arba santechniko kvalifikacija;
    194.2. santechniko, elektromontuotojo ir dangų klojėjo įrodomi įgūdžiai (vamzdžių jungčių litavimas, vamzdžių jungčių
klijavimas,  sandarinimas,  santechninės  įrangos  nuotėkio  testavimas,  laidų  jungimas,  žinios  apie  pagrindines  dengimo
medžiagas, hidroizoliacijos ir sandarinimo metodus);
    194.3. per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent keturi Aprašo 194 punkte nurodyti įrenginiai.
        195.  Atsinaujinančių  išteklių  energijos  gamybos  įrenginius  montuojantiems  specialistams,  baigusiems  teisės  aktų
nustatyta  tvarka  parengtą  ir  patvirtintą  specialią  šių  specialistų  mokymo  programą,  kuri  suteikia  įrenginių  montavimo
žinių,  gebėjimų  ir  praktinių  įgūdžių,  atitinkančių  trejų metų mokymo  laikotarpį  Aprašo  192–194  punktuose  nustatytiems
reikalavimams, Aprašo 191–194 punktai netaikomi. 
    20.  Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai,  kurių  išsilavinimas neatitinka Aprašo 17  ir 18 punktuose nustatytų
išsilavinimo  reikalavimų,  bet  jeigu  jie  buvo  atestuoti  iki  2013 m.  liepos  1  d.  ir  turi  ne  žemesnį  kaip  techninį  specialųjį
vidurinį  išsilavinimą  (politechnikumo  ar  technikumo  baigimo  diplomas  išduotas  iki  1995  m.)  arba  aukštesniojo  mokslo
atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerijos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo
baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal Aprašo nuostatas.


