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GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS 

DARBUOTOJŲ SPECIALIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų specialiųjų žinių 

vertinimo programa parengta pagal Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) 

eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. 

lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 2012-11-10, Nr. 130-6581; LR energetikos ministro 

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1-397 dėl tvarkos aprašo (pavadinimo) pakeitimo; 

paskelbta TAR 2018-12-28– toliau Aprašas. 

2. Pareiškėjas pateikia Sertifikavimo įstaigai prašymą ir dokumentus įrodančius atitikimą 

keliamiems bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams(dokumentai arba jų kopijos apie 

išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos, kvalifikacijos tobulinimo, einamas pareigas ir 

atliekamą darbą).  

3. Sertifikuojami tik tie gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojai, 

kurie atitinka jiems keliamus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu energetikos 

darbuotojas netenkina nustatytų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų – jo žinios nėra 

tikrinamos. 

4. Sertifikavimo metu žinios tikrinamos testu, iš energetikos įrenginių įrengimo, 

eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės 

aktų, reguliuojančių energetikos veiklą. 

5. UAB KITA KOMPETENCIJA Sertifikavimo įstaigos Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos 

dujų energetikos darbuotojų specialiųjų žinių vertinimo temos pateikiamos, atsižvelgiant į 

veiklos sritis ir energetikos darbuotojų kategorijas. 
 

Veiklos 

sritis 
Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

Suskystintųj

ų naftos dujų 

laikymas, 

pilstymas, 

skirstymas ir 

tiekimas 

Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar 

jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, 

atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų 

(SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių 

eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti suskystintų naftos dujų sistemų (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą 

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų 

vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, 

atsakingi už suskystintų naftos terminalų, 

saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų 

įrenginių eksploatavimą 

Vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų2 (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui 

Suskystintų naftos dujų sistemų2,3 (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius 

eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti1 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 

suskystintų naftos dujų sistemų2,3 (SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 

įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos dujų 

sistemų2, 3 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo 

darbams 
Suskystintų naftos dujų sistemų2,3 (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius 

eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti 1 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 

suskystintų naftos dujų sistemų2,3 (SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 

įrenginius 
 

 

 

 

 

 

 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą 

Eksploatuoti 1 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 

vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, 

dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, 

degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) 

organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų 

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=437060&p_tr2=2


3  (39) 

 

 

 

 

Degiųjų dujų 

vartojimas 

sistemos eksploatavimą 
Vartotojo degiųjų dujų sistemas 

eksploatuojančios įmonės  vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo 

degiųjų dujų sistemų eksploatavimą 

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas2,3 (ne 

didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 

dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio 

reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo 

korozijos įrenginius) eksploatuojantys 

specialistai 

Eksploatuoti1 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 

vartotojų degiųjų dujų sistemą2,3 (ne didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, 

dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, 

degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) 

vadovauti vartotojų degiųjų dujų  sistemos2,3 (ne didesnio 

kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų 

įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių 

įrenginių, degimo oro ir degimo produktų šalinimo 

sistemų) eksploatavimo darbams  
Vartotojų degiųjų dujų sistemas2,3 (ne 

didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 

dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio 

reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo 

korozijos įrenginius) eksploatuojantys 

darbininkai 

Eksploatuoti1 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 

bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų 

sistemą2,3 (ne didesnio kaip 16bar darbinio slėgio 

dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, 

dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo 

produktų šalinimo sistemas) 

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų 

įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės 

įrenginių eksploatavimo organizavimą  

Organizuoti suskystintų naftos dujų degalinės ir (ar) 

suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą 

Įmonės, eksploatuojančios suskystintų 

naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų 

degalines, filialų vadovai, struktūrinių 

padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų 

naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų 

degalinių įrenginių eksploatavimą  

Vadovauti suskystintų naftos dujųir (ar) suslėgtų gamtinių 

dujų degalinių įrenginių eksploatavimo3 (technologinio 

valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, 

bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinės įrenginius 

eksploatuojantys specialistai  

Eksploatuoti1 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 

suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių 

įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos ar (ir) 

suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo 

darbams 

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinės įrenginius 

eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti1 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) 

suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių 

įrenginius 
 

 

Pastabos: 
1.  Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“. 

2. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių 

eksploatavimas“. 
3. Galima detalizuoti pagal darbinį slėgį gamtinių dujų sistemas ir įrenginius, suskystintų naftos dujų įrenginius, taip pat 

nurodyti degiųjų dujų rūšį.
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1 LENTELĖ 

 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO SRIČIŲ  

BEI KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS 

 
 

VEIKLOS SRITIS: SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ LAIKYMAS, PILSTYMAS, SKIRSTYMAS IR TIEKIMAS 

 
 

Eil

Nr. 

Energetikos darbuotojo 

kategorija 

Atestavimo sritis ir 

suteikiamos teisės 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Mokymo įstaigos 

specialiųjų kursų 

baigimo pažymėjimas 

(mokymo programos 

pavadinimas) 

Atestavimo 

periodišku-

mas 

Kvalifika-

cijos 

tobulinimo 

reikalavimai 

Atestavi-mui 

naudojami 

teisės aktai 

1.1 Suskystintųjų naftos dujų 

įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys ir filialų vadovai, 

atsakingi už suskystintųjų 

naftos dujų sistemų (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų 

sistemų, pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių 

eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti suskystintųjų 

naftos dujų sistemų  (SND 

rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo 

postų) įrenginių 

eksploatavimą 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja 

energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne 

žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir 

(ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupių 

aukštąjį koleginį arba jam prilygintą 

išsilavinimą, ne mažesnį kaip 1 metų 

darbo patirtų energetikos veiklos srityje, 

jei toks reikalavimas yra nustatytas 

pareigybės aprašyme ar nuostatuose. 

Nereikalaujama Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 

5 metus 

IIšklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų 

pasakaitų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Teisės aktų 

sąrašas 1.1.4 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų 

norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą 

darbą. 
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1.2 Suskystintų naftos dujų įmonės 

filialų vadovai, struktūrinių 

padalinių vadovai, atsakingi už 

suskystintų naftos terminalų, 

saugyklų, pilstymo stočių ir 

pilstymo postų įrenginių 

eksploatavimą 

Vadovauti suskystintųjų 

naftos dujų sistemų 

(SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių 

eksploatavimui 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja 

energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne 

žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir 

(ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupių 

aukštąjį koleginį arba jam prilygintą 

išsilavinimą, ne mažesnį kaip 1 metų 

darbo patirtų energetikos veiklos srityje, 

jei toks reikalavimas yra nustatytas 

pareigybės aprašyme ar nuostatuose. 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų 

energetikos darbuotojai, kurių 

išsilavinimas neatitinka Aprašo 16 punkte 

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. 

Degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo vadovo, 

programos kodas 

560052249 (moduliai 

M1, M3). 

Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 

5 metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų 

pasakaitų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Teisės aktų 

sąrašas 1.2.4 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų 

norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą 

darbą. 
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1.3 Suskystintų naftos dujų 

sistemų,3 (SND rezervuarų, 

SND skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo 

postų) įrenginius 

eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti1 

(technologiškai valdyti, 

techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, 

bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų 

naftos dujų sistemų 

(SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) 

įrenginius ir (ar) 

vadovauti suskystintų 

naftos dujų sistemų(SND 

rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių 

eksploatavimo darbams 

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 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų 

energetikos darbuotojai, kurių 

išsilavinimas neatitinka Aprašo 18 punkte 

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. 

Degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo vadovo, 

programos kodas 

560052249 (moduliai 

M1, M3). 

Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 5 

metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų per 5 

metus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Teisės aktų 

sąrašas 1.3.4 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 
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1.4 Suskystintų naftos dujų sistemų 

(SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, pilstymo 

stočių ir pilstymo postų) 

įrenginius eksploatuojantys 

darbininkai 

Eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, 

techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, 

bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų 

naftos dujų sistemų 

(SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) 

įrenginius 

Pagal užimamas pareigas (pareigybės 

aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą.  

Degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo 

šaltkalvio, programos 

kodas 260052234 

(moduliai M1, M3),  

ir/arba Suskystintų dujų 

pilstymo stoties balionų 

pildytojo, programos 

kodas 260052242; 

ir/arba 

Suskystintų dujų 

pilstymo stoties 

šaltkalvio, programos 

kodas 260052241; 

ir/arba 

Suskystintų dujų 

balionų sandėlininko, 

programos kodas 

260052238; ir/arba 

Suskystintų dujų 

pilstymo stoties siurblių- 

kompresorių mašinisto,  

programos kodas 

260052240. 

Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 3 

metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 16 

akademinių 

valandų per 3 

metus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Teisės aktų 

sąrašas 1.4.4 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, 

techninės 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. 
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                                                                                                             2 LENTELĖ 

 

VEIKLOS SRITIS: DEGIŲJŲ DUJŲ VARTOJIMAS 

Eil

Nr. 

Energetikos darbuotojo 

kategorija 

Atestavimo sritis ir 

suteikiamos teisės 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Mokymo įstaigos 

specialiųjų kursų 

baigimo 

pažymėjimas 

(mokymo 

programos 

pavadinimas) 

Atestavimo 

periodišku-

mas 

Kvalifika-

cijos 

tobulinimo 

reikalavimai 

Atestavi-mui 

naudoja-mi 

teisės aktai 

2.1 Asmuo, atsakingas už vartotojo 

degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą 

Eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, 

techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, 

bandyti, paleisti ir 

derinti) vartotojo degiųjų 

dujų sistemą (ne didesnio 

kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių 

vamzdynus ir jų 

įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius 

technologinius 

įrenginius, degimo oro ir 

degimo produktų 

šalinimo sistemas) ir (ar) 

organizuoti ir būti 

atsakingam už vartotojo 

degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą 

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 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų energetikos 

darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka 

Aprašo 18 punkte 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 

Vartotojų dujų sistemų 

su įrenginiais iki ir 

daugiau kaip 120 kW 

galios eksploatavimo 

vadovo, programos 

kodas 560052253 

ir/arba 

Degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo vadovo, 

programos kodas 

560052249. 

Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 5 

metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų per 5 

metus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Teisės aktų 

sąrašas 2.1.4 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 
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2.2 Vartotojo degiųjų dujų sistemas 

eksploatuojančios įmonės 

vadovas ar jos įgaliotas asmuo, 

atsakingas už vartotojo degiųjų 

dujų sistemų eksploatavimą 

Vadovauti vartotojų  

degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo 

(technologinio valdymo, 

techninės priežiūros, 

remonto, matavimo, 

bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams 

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 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų energetikos 

darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka 

Aprašo 18 punkte 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. 

Vartotojų dujų 

sistemų su 

įrenginiais iki ir 

daugiau kaip 120 

kW galios 

eksploatavimo 

vadovo, 

programos kodas 

560052253 

ir/arba 

Degiųjų dujų 

sistemų 

eksploatavimo 

vadovo, 

programos kodas 

560052249 

Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 

5 metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų 

pasakaitų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Teisės aktų 

sąrašas 2.2.4 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Vartotojų degiųjų dujų 

sistemas (ne didesnio kaip 16 

bar darbinio slėgio dujotiekių 

vamzdynus, dujų slėgio 

Eksploatuoti(technologišk

ai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, 

matuoti, bandyti, paleisti 

Privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį 

neuniversitetinį atitinkamos energetikos 

(technologijos mokslų), gamtos mokslų (fizikos, 

chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros) 

Vartotojų dujų 

sistemų su 

įrenginiais iki ir 

daugiau kaip 120 

Periodinis 

atestavimas - 

ne rečiau kaip 

vieną kartą per 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų per 5 

Teisės aktų 

sąrašas 2.3.4 
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reguliavimo įrenginius, 

apsaugos nuo korozijos 

įrenginius) eksploatuojantys 

specialistai 

ir derinti) vartotojų 

degiųjų dujų sistemą(ne 

didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio dujotiekių 

vamzdynus ir jų 

įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius 

technologinius įrenginius, 

degimo oro ir degimo 

produktų šalinimo 

sistemas) ir (ar) vadovauti 

vartotojų degiųjų dujų  

sistemos(ne didesnio kaip 

16 bar darbinio slėgio 

dujotiekių vamzdynų ir jų 

įrenginių, dujinių 

prietaisų, dujinių 

technologinių įrenginių, 

degimo oro ir degimo 

produktų šalinimo 

sistemų) eksploatavimo 

darbams 

srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių 

profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų energetikos 

darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka 

Aprašo18 punkte 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. 

kW galios 

eksploatavimo 

vadovo, programos 

kodas 560052253 

ir/arba 

Degiųjų dujų 

sistemų 

eksploatavimo 

vadovo, programos 

kodas 560052249 

5 metus metus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Vartotojų degiųjų dujų sistemas 

(ne didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio dujotiekių 

vamzdynus, dujų slėgio 

reguliavimo įrenginius, 

Eksploatuoti (techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, 

matuoti, bandyti, paleisti 

ir derinti) vartotojų 

degiųjų dujų sistemą(ne 

Pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, 

nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.  

Degiųjų dujų 

sistemų 

eksploatavimo 

šaltkalvio, 

programos kodas 

Periodinis 

atestavimas - ne 

rečiau kaip 

vieną kartą per 

3 metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 16 

akademinių 

valandų per 3 

metus 

Teisės aktų 

sąrašas 2.4.4 
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apsaugos nuo korozijos 

įrenginius) eksploatuojantys 

darbininkai 

didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio 

dujotiekių vamzdynus ir 

jų įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius 

technologinius 

įrenginius, degimo oro ir 

degimo produktų 

šalinimo sistemas) 

260052234, ir/arba 

Dujų sistemų 

pastatuose 

eksploatavimo 

šaltkalvio, 

programos kodas 

360052203  

ir/arba 

Technologinių 
dujas deginančių 

įrenginių 

operatoriaus, 

programos kodas 

260052231. 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, 

techninės saugos itaisyklėse, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 Suskystintųjų naftos dujų ir (ar) 

suslėgtų gaminių dujų degalinių 

vadovai ir jų įgalioti asmenys, 

atsakingi už degalinės įrenginių 

eksploatavimo organizavimą 

Organizuoti 

suskystintųjų naftos dujų 

degalinės ir (ar) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinės 

įrenginių eksploatavimą 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos 

objektų, įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 

veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip 

inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų 

studijų krypčių grupių 

Nereikalaujama Ne rečiau kaip 

vieną kartą per 

5 metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų pasakaitų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

Teisės aktų 

sąrašas 2.5.4 
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aukštąjį koleginį arba jam prilygintą 

išsilavinimą, ne mažesnį kaip 1 metų darbo 

patirtų energetikos veiklos srityje, jei toks 

reikalavimas yra nustatytas pareigybės 

aprašyme ar nuostatuose. 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6 Įmonės, eksploatuojančios 

suskystintųjų naftos dujų ir (ar) 

suslėgtų gaminių dujų 

degalines, filialų vadovai, 

struktūrinių padalinių vadovai, 

atsakingi už suskystintųjų 

Vadovauti suskystintųjų 

naftos dujų ir (ar) 

suslėgtų gaminių dujų 

degalinių įrenginių 

eksploatavimo 

(technologinio valdymo, 

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos 

objektų, įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 

veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip 

inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų 

studijų krypčių grupių 

Suskystintų naftos 

dujų degalinės 

aptarnavimo 

vadovo, 

programos kodas 

560052254. 

Ne rečiau kaip 

vieną kartą per 

5 metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų pasakaitų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

Teisės aktų 

sąrašas 2.6.4 
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naftos dujų ar suslėgtų gaminių 

dujų degalinių įrenginių 

eksploatavimą 

techninės priežiūros, 

remonto, matavimo, 

bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams 

aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą, 

ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtų energetikos 

veiklos srityje, jei toks reikalavimas yra 

nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose. 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų energetikos 

darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka  

Aprašo 16 punkte 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. 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Suskystintų naftos dujų ar ir 

(ar) suslėgtų gamtinių dujų 

degalinės įrenginius 

eksploatuojantys specialistai 

Eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, 

techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, 

Privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį 

neuniversitetinį atitinkamos energetikos 

(technologijos mokslų), gamtos mokslų (fizikos, 

chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros) 

Suskystintų naftos 

dujų degalinės 

aptarnavimo 

vadovo, 

Ne rečiau kaip 

vieną kartą per 

5 metus 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 20 

akademinių 

valandų per 5 

Teisės aktų 

sąrašas 2.7.4 
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bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų 

naftos ir (ar) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinių 

įrenginius ir (ar) 

vadovauti suskystintų 

naftos ar (ir) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinių 

įrenginių eksploatavimo 

darbams 

srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių 

profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą 

Pastaba: Inžinerinių kategorijų energetikos 

darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka 

Aprašo18 punkte 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. 

programos kodas 

560052254. 

metus 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos,  darbuotojų saugos ir sveikatos ir 

kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai 

atliekamą darbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.8 Suskystintų naftos dujų ir (ar) 

suslėgtų gamtinių dujų 

degalinės įrenginius 

eksploatuojantys darbininkai 

Eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, 

techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, 

bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų 

Pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, 

nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą. 

Suskystintų 

naftos dujų 

degalinės 

operatoriaus, 

programos kodas 

260052239 

Ne rečiau kaip 

vieną kartą per 

3 metus 

 

Išklausyti ne 

mažiau kaip 16 

akademinių 

valandų per 3 

metus 

kvalifikacijos 

Teisės aktų 

sąrašas 2.8.4 
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naftos ir (ar) suslėgtų 

gamtinių dujų degalinių 

įrenginius 

tobulinimo 

kursuose arba 

kituose 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

Darbo ir užduoties aprašymas 

Reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, 

techninės 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIALIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMO TEMOS 

 

 

VEIKLOS SRITIS:Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

1.1 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮMONIŲ VADOVAI AR JŲ ĮGALIOTI ASMENYS IR 

FILIALŲ VADOVAI, ATSAKINGI UŽ SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ (SND 

REZERVUARŲ, SND SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, PILSTYMO STOČIŲ IR PILSTYMO 

POSTŲ) ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMĄ 

 

1.1.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

  Organizuoti suskystintųjų naftos dujų sistemų  (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 

sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą 

 

1.1.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.1 (šio dokumento 5  

puslapyje) 

 
1.1.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS 

1 
Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos 

taisyklės 
2 Dėl pasirengimo verstis suskystintomis naftos dujomis vertinimo taisyklių patvirtinimo 
3 Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės 
4 Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės 

5 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, 

PILSTYMO STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
3 SND pilstymo stočių ir postų įrenginiai 
4 Kompresoriai ir siurbliai 
5 Antžeminiai suskystintų naftos dujų rezervuarai 
6 Suskystintų naftos dujų balionai 
7 Slėginiai indai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, 

PILSTYMO STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIŲ, EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 DPS, DPP eksploatavimas, DPS IR DPP techninė priežiūra 
5 SND išpylimas iš geležinkelio dujų cisternų ir rezervuarų parko užpildymas 
6 Automobilinių dujų cisternų pildymas 
7 Dujų balionų pildymas 
8 Rezervuarai ir jų eksploatavimas 
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DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Darbų sauga, eksploatuojant SND rezervuarus  

4 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

  

 

1.1.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98); Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-

30, Nr. 76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-

11-23 Nr. 120-6048; TAR 2014-10-03 Nr.2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21290);  

3. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Nr. I-1240  ;  

4. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
          2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

5. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  

6. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2012, Nr. 16-711; 2014-10-30 TAR, Dok. 

Nr. 15211);   

7. Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis vertinimo taisyklės, patvirtintos 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 24 

d. įsakymu Nr. 1V-70 (2014-09-25 TAR, Dok. Nr. 12815); 

8. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. 1-41 (Žin., 2012, Nr.29-1334);  

9. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 

Nr.110-5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 

Nr.2016-00092;  

10. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

11. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

12. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 

(Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

13. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

14. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 

913; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-09-12) TAR 2014-09-11, 2014-12108;  

15. Dėl darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo, 2005 

m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-262, Žin. 2005-10-06, Nr. 118-4277; Pakeitimas TAR 2014-02-27, Nr. 

2014-02173;  

16. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti energetikos 

ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358). Įsakymo pakeitimai; 

Žin., 2012, Nr. 147-7586;  2014-12-31 Nr.2014-21338;  
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VEIKLOS SRITIS:Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

1.2 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮMONĖS FILIALŲ VADOVAI, STRUKTŪRINIŲ 

PADALINIŲ VADOVAI, ATSAKINGI UŽ SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS TERMINALŲ, 

SAUGYKLŲ, PILSTYMO STOČIŲ IR PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMĄ 

 

1.2.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

  Vadovauti suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, 

pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui 
 

1.2.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  1 lentelėje, Eil. Nr. 1.2 (šio dokumento 6 

puslapyje) 

 
1.2.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS 

1 
Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos 

taisyklės 
2 Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės 

3 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, 

PILSTYMO STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
3 SND pilstymo stočių ir postų įrenginiai 
4 Kompresoriai ir siurbliai 
5 Antžeminiai suskystintų naftos dujų rezervuarai 
6 Suskystintų naftos dujų balionai 
7 Slėginiai indai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, 

PILSTYMO STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIŲ, EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 DPS, DPP eksploatavimas, DPS IR DPP techninė priežiūra 
5 SND išpylimas iš geležinkelio dujų cisternų ir rezervuarų parko užpildymas 
6 Automobilinių dujų cisternų pildymas 
7 Dujų balionų pildymas 
8 Rezervuarai ir jų eksploatavimas 
9 Pastatų SND eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 
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3 Darbų sauga, eksploatuojant SND rezervuarus  

4 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

 

1.2.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas 

Nr. 1-220 (Žin., 2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-

27, paskelbta TAR 2018-12-287; 

2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-30, 

Nr. 76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-11-23 

Nr. 120-6048; TAR 2014-10-03 Nr.2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21290);  

3. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Nr. I-1240  

4. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro  2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

5. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 

energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  

6. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2012, Nr. 16-711; 2014-10-30 TAR, Dok. 

Nr. 15211);  

7. Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis vertinimo taisyklės, patvirtintos 

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 24 d. 

įsakymu Nr. 1V-70 (2014-09-25 TAR, Dok. Nr. 12815); 

8. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. 1-41 (Žin., 2012, Nr.29-1334);  

9. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 Nr.110-

5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331);  2016-01-05 Nr.2016-00092;  

10. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

11. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

12. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 

(Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

13. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

14. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 

913; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-09-12) TAR 2014-09-11, 2014-12108;  

15. Dėl darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo, 2005 

m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-262, Žin. 2005-10-06, Nr. 118-4277; Pakeitimas TAR 2014-02-27, Nr. 

2014-02173;  
 

 

VEIKLOS SRITIS:Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

1.3 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ (SND REZERVUARŲ, SND SKIRSTOMŲJŲ 

SISTEMŲ, PILSTYMO STOČIŲ IR PILSTYMO POSTŲ) ĮRENGINIUS 

EKSPLOATUOJANTYS SPECIALISTAI 
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1.3.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių 

ir pilstymo postų) įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND 

skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo darbams 

 

1.3.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  1 lentelėje, Eil. Nr. 1.3 (šio dokumento 7 puslapyje) 

 
1.3.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS 

1 
Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos 

taisyklės 
2 Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės 

3 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos 

aprašas 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, PILSTYMO 

STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
3 SND pilstymo stočių ir postų įrenginiai 
4 Kompresoriai ir siurbliai 
5 Antžeminiai suskystintų naftos dujų rezervuarai 
6 Suskystintų naftos dujų balionai 
7 Slėginiai indai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, PILSTYMO 

STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIŲ, EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 DPS, DPP eksploatavimas, DPS IR DPP techninė priežiūra 
5 SND išpylimas iš geležinkelio dujų cisternų ir rezervuarų parko užpildymas 
6 Automobilinių dujų cisternų pildymas 
7 Dujų balionų pildymas 
8 Rezervuarai ir jų eksploatavimas 
9 Pastatų SNDS eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Darbų sauga, eksploatuojant SND rezervuarus  

4 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 
1.3.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. 

įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-

327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-287; 

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=437060&p_tr2=2
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2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės 16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio 22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-30, Nr. 

76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-11-23 Nr. 

120-6048; TAR 2014-10-03 Nr.2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr. 2014-21290;  

3. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro, 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

4. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 

energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-

2598);  

5. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 Nr.110-

5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;  

6. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

7. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 

15 d. įsakymu Nr. 403 ; 

8. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 

4-642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

10. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 

1996-05-02   

11. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 

87-3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-1911 

(2010-04-08);  

12. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 

913; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-09-12) TAR 2014-09-11, 2014-12108;  

13. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti 

energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358). Įsakymo 

pakeitimai; Žin., 2012, Nr. 147-7586;  2014-12-31 Nr.2014-21338; 
 

 

 

VEIKLOS SRITIS: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

1.4 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ (SND REZERVUARŲ, SND SKIRSTOMŲJŲ 

SISTEMŲ, PILSTYMO STOČIŲ IR PILSTYMO POSTŲ) ĮRENGINIUS 

EKSPLOATUOJANTYS DARBININKAI 

 

1.4.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių 

ir pilstymo postų) įrenginius 

 

1.4.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  1 lentelėje, Eil. Nr. 1.4 (šio dokumento 8 puslapyje) 

 

1.4.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
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VERTINIMO TEMOS 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, 

PILSTYMO STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
3 SND pilstymo stočių ir postų įrenginiai 
4 Kompresoriai ir siurbliai 
5 Antžeminiai suskystintų naftos dujų rezervuarai 
6 Suskystintų naftos dujų balionai 
7 Slėginiai indai 

8 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ REZERVUARŲ, SKIRSTOMŲJŲ SISTEMŲ, 

PILSTYMO STOČIŲ, PILSTYMO POSTŲ ĮRENGINIŲ, EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 DPS, DPP eksploatavimas, DPS IR DPP techninė priežiūra 
5 SND išpylimas iš geležinkelio dujų cisternų ir rezervuarų parko užpildymas 
6 Automobilinių dujų cisternų pildymas 
7 Dujų balionų pildymas 
8 Rezervuarai ir jų eksploatavimas 
9 Pastatų SNDS eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Darbų sauga, eksploatuojant SND rezervuarus  

4 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

 
1.4.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. 

įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98); Pakeitimas Nr. 1-

327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-287; 

2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio 22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-30, Nr. 

76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-11-23 Nr. 120-

6048; TAR 2014-10-03 Nr. 2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr.  2014-21290);  

3. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

4. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 

energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-

2598);  

5. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 Nr.110-

5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr. 2014-21331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437060&p_tr2=2
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6. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

7. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403  

8. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 (Žin., 

2012, Nr. 87-4524);  

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

10. -19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-1911 

(2010-04-08);  

11. Nutarimas dėl LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 

913; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-09-12) TAR 2014-09-11, 2014-12108;  

12. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Energetikos 

ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358). Įsakymo pakeitimai; Žin., 

2012, Nr. 147-7586;  2014-12-31 Nr.2014-21338;  
 

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

2.1 

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ VARTOTOJO DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMOS EKSPLOATAVIMĄ 

 

2.1.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus 

ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų 

šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą 

 

2.1.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.1 (šio dokumento 9 

puslapyje) 

 
2.1.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOSVEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 
1 LR gamtinių dujų įstatymas 
2 Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės 

3 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
4 Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Dujų sistemos pastatuose 
3 Gamtinių dujų vartotojai ir dujų sistemos 
 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
4 Slėginiai indai 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=111325
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430602&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=368929&b=
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493736


 

 

5 Suskystintų naftos dujų vartotojai 
6 Matavimo priemonės ir nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Dujotiekių apsauga nuo korozijos 
5 Dujų sistemų bandymai 
6 Avarijos ir sutrikimai 
7 Gamtinių dujų sistemų ir įrenginių eksploatavimas 
8 Gamtinių dujų sistemų rekonstravimas ir remontas 
9 Naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimas 
10 Paleidimo derinimo darbai 
11 Suskystintų naftos dujų tiekimas 
12 Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas 
13 Suskystintų naftos dujų įrenginių rekonstrukcija ir remontas 
14 Vartotojo dujofikavimas suskystintomis naftos dujomis 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

2.1.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-

30, Nr. 76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-

11-23 Nr. 120-6048; TAR 2014-10-03 Nr.2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21290);  

3. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Nr. I-1240  

4. Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymas Nr. VIII-1973  

5. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

6. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  

7. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 

d. įsakymu Nr. 1-2 (Žin. 2012, Nr. 3-96), įsakymo pakeitimas – 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu 

Nr. 1-95 (Žin., 2013, Nr. 51-2564);  Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. 

gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-365; 

8. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 

Nr.110-5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 

Nr.2016-00092;  

9. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 

d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320); Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, 

patvirtintos Energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 Įsigalioja nuo 2016-

11-01;   Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-366; 
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10. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

11. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

12. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642;  

13. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

14. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 1996 m. 

gegužės 2 d.  

15. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 87-

3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-

1911 (2010-04-08);  

16. Nutarimas dėl LR vriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 913; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-09-12) TAR 2014-09-11, 2014-12108;  

17. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti energetikos 

ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358). Įsakymo pakeitimai; 

Žin., 2012, Nr. 147-7586;  2014-12-31 Nr. 2014-21338;  

18. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  
 

  

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

2.2 

VARTOTOJO DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMAS EKSPLOATUOJANČIOS ĮMONĖS VADOVAS AR 

JOS ĮGALIOTAS ASMUO, ATSAKINGAS UŽ VARTOTOJO DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMŲ 

EKSPLOATAVIMĄ 

 

2.2.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės 

priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

 

2.2.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.2 (šio dokumento 10 puslapyje) 

 

2.2.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

 
VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOSVEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 
1 Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės 

2 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos 

aprašas 
3 Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
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2 Dujų sistemos pastatuose 
3 Gamtinių dujų vartotojai ir dujų sistemos 
 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
4 Slėginiai indai 
5 Suskystintų naftos dujų vartotojai 
6 Matavimo priemonės ir nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos 
GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Dujotiekių apsauga nuo korozijos 
5 Dujų sistemų bandymai 
6 Avarijos ir sutrikimai 
7 Gamtinių dujų sistemų ir įrenginių eksploatavimas 
8 Gamtinių dujų sistemų rekonstravimas ir remontas 
9 Naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimas 
10 Paleidimo derinimo darbai 
11 Suskystintų naftos dujų tiekimas 
12 Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas 
13 Suskystintų naftos dujų įrenginių rekonstrukcija ir remontas 
14 Vartotojo dujofikavimas suskystintomis naftos dujomis 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai jų prevencija ir tyrimas  

 

2.2.4. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio 22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-

30, Nr. 76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-

11-23 Nr. 120-6048; TAR 2014-10-03 Nr.2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr. 2014-21290); 

3. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Nr. I-1240 ( 

4. Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymas Nr. VIII-1973  

5. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

6. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598); Dujų sistemų 

pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 

1-2 (Žin. 2012, Nr. 3-96), įsakymo pakeitimas – 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1-95 (Žin., 

2013, Nr. 51-2564);  Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. 

įsakymu Nr. 1-365; 

7. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 

Nr.110-5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 

Nr.2016-00092; 
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8. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 

d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320); Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, 

patvirtintos Energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 Įsigalioja nuo 2016-

11-01; Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-366; 

9. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

10. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

11. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-

642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

12. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

13. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 1996 m. 

gegužės 2 d.  

14. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 87-

3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-

1911 (2010-04-08); 

15. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 913;  

16. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti energetikos 

ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358). Įsakymo pakeitimai; 

Žin., 2012, Nr. 147-7586;  2014-12-31 Nr.2014-21338; 

17. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 

d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254);  

18. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  
 

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  
 

2.3 

VARTOTOJŲ DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMAS (NE DIDESNIO KAIP 16 BAR DARBINIO SLĖGIO 

DUJOTIEKIŲ VAMZDYNUS, DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIUS, APSAUGOS 

NUO KOROZIJOS ĮRENGINIUS) EKSPLOATUOJANTYS SPECIALISTAI 

 
2.3.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 
 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą  (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus 

ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų 

šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti vartotojų degiųjų dujų  sistemos(ne didesnio kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo 

oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams. 
 

2.3.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.3 (šio dokumento 11 puslapyje) 

 
2.3.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313207&p_tr2=2
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Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Dujų sistemos pastatuose 
3 Gamtinių dujų vartotojai ir dujų sistemos 
 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
4 Slėginiai indai 
5 Suskystintų naftos dujų vartotojai 
6 Matavimo priemonės ir nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos 

7 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Dujotiekių apsauga nuo korozijos 
5 Dujų sistemų bandymai 
6 Avarijos ir sutrikimai 
7 Gamtinių dujų sistemų ir įrenginių eksploatavimas 
8 Gamtinių dujų sistemų rekonstravimas ir remontas 
9 Naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimas 
10 Paleidimo derinimo darbai 
11 Suskystintų naftos dujų tiekimas 
12 Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas 
13 Suskystintų naftos dujų įrenginių rekonstrukcija ir remontas 
14 Vartotojo dujofikavimas suskystintomis naftos dujomis 

APLINKOSAUGA 

1 

Atliekų tvarkymo įstatymas: bendrosios nuostatos, atliekų tvarkymas, pavojingų atliekų 

tvarkymo ypatumai, atliekų tvarkymo valstybinis reglamentavimas, atliekų tvarkymo 

planai ir prevencijos programa, atsakomybė. 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

GAISRINĖ SAUGA 

1 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės: taikymo sritis ir bendrosios nuostatos, terminai ir 

apibrėžimai, priešgaisrinės saugos organizavimas. 

2 Priešgaisrinės saugos reikalavimai degiųjų dujų sistemoms 

3 Potencialiai sprogių aplinkų klasifikavimas 

4 Elektros įrenginiai sprogioje aplinkoje 

5 Pirminės gaisro gesinimo priemonės 

  

 

2.3.4  TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437060&p_tr2=2
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2. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

3. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 

Energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  

4. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. sausio 

2 d. įsakymu Nr. 1-2 (Žin. 2012, Nr. 3-96), įsakymo pakeitimas – 2013 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr. 1-95 (Žin., 2013, Nr. 51-2564);  Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-365; 

5. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 

Nr.110-5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 

Nr.2016-00092;  

6. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2008 m. sausio 

9 d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320); Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, 

patvirtintos Energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 Įsigalioja nuo 

2016-11-01; Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 

1-366; 

7. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

8. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 

15 d. įsakymu Nr. 403  

9. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. 

įsakymu Nr. 4-642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

10. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

11. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 

1996 m. gegužės 2 d.  

12. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 87-

3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-

1911 (2010-04-08);  

13. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 913;  

14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 

23 d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254); 

15. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  
 

 

 

 

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:  

2.4 

VARTOTOJŲ DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMAS (NE DIDESNIO KAIP 16 BAR DARBINIO SLĖGIO 

DUJOTIEKIŲ VAMZDYNUS, DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIUS, APSAUGOS 

NUO KOROZIJOS ĮRENGINIUS) EKSPLOATUOJANTYS DARBININKAI 

 

2.4.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 
 Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų 

degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, 
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dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo 

sistemas) 

 

2.4.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.4 (šio dokumento 12 

puslapyje) 

 

2.4.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

 
VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Dujų sistemos pastatuose 
3 Gamtinių dujų vartotojai ir dujų sistemos 
 Suskystintų naftos dujų įrenginiai 
4 Slėginiai indai 
5 Suskystintų naftos dujų vartotojai 
6 Matavimo priemonės ir nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos 

7 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Dujotiekių apsauga nuo korozijos 
5 Dujų sistemų bandymai 
6 Avarijos ir sutrikimai 
7 Gamtinių dujų sistemų ir įrenginių eksploatavimas 
8 Gamtinių dujų sistemų rekonstravimas ir remontas 
9 Naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimas 
10 Paleidimo derinimo darbai 
11 Suskystintų naftos dujų tiekimas 
12 Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas 
13 Suskystintų naftos dujų įrenginių rekonstrukcija ir remontas 
14 Vartotojo dujofikavimas suskystintomis naftos dujomis 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

2.4.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 

1-220 (Žin., 2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, 

paskelbta TAR 2018-12-287; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437060&p_tr2=2
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2. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

3. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598);  

4. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 

d. įsakymu Nr. 1-2 (Žin. 2012, Nr. 3-96), įsakymo pakeitimas – 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 

1-95 (Žin., 2013, Nr. 51-2564);  Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 

d. įsakymu Nr. 1-365; 

5. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 

d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320); Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 Įsigalioja nuo 2016-11-01; 

Pakeitimas patvirtintas energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-366; 

6. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

7. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

8. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 

(Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

10. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 1996 m. 

gegužės 2 d.  

11. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėj 

12. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. 

spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254);  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA: 
 

2.5 

 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ IR (AR) SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ 

VADOVAI IR JŲ ĮGALIOTI ASMENYS, ATSAKINGI UŽ DEGALINĖS ĮRENGINIŲ 

EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMĄ 

 
2.5.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Organizuoti suskystintųjų naftos dujų degalinės ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių 

eksploatavimą 

 

2.5.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.5 (šio dokumento 12 

puslapyje) 

 

2.5.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
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VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS VEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 
1 LR gamtinių dujų įstatymas 
2 Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės 

3 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
4 Degalinių eksploatavimo taisyklės 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Degalinės SND įrenginiai 
3 SND rezervuarai 
4 Degalinės SGD vamzdynai ir jų įtaisai 
5 Kompresoriai 
6 SGD nusausinimo įrenginiai 
7 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginiai 
8 Degalinėje naudojamos matavimo priemonės 
9 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginiai 
10 Degalinės elektros įrenginiai 
11 Priešgaisrinė įranga 
12 Degalinės teritorija ir statiniai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ 

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Degalinės SND įrenginių techninė priežiūra 

5 SND rezervuarų pildymas 

6 Degalinės SGD įrenginių techninė priežiūra 
7 Degalinės SGD vamzdynų ir jų įtaisų techninė priežiūra 
8 Kompresorių techninė priežiūra 
9 SGD nusausinimo įrenginių techninė priežiūra 
10 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginių eksploatavimas 
11 Degalinėje naudojamų matavimo priemonių techninė priežiūra 
12 Degalinės įrenginių remontas 
13 Ugnies darbai ir pavojingi darbai su SND ir SGD 

14 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginių eksploatavimas 

15 Degalinės elektros įrenginių eksploatavimas 

16 Priešgaisrinės įrangos eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

2.5.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 
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2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas Nr. IX-884, 2002 m. gegužės16 d. (nauja redakcija 

Nr. XI-18882011 m. gruodžio22 d. Žin., 2011-12-28, Nr. 160-7576, Pakeitimai:Žin., 2012-06-

30, Nr. 76-3936; Žinios, 2013-06-28, Nr. 68-3414; Žin., 2013-10-24, Nr. 111-5490; Žin., 2013-

11-23 Nr. 120-6048; TAR 2014-10-03 Nr.2014-13570; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21290);  

3. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

4. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planas, patvirtintas energetikos 

ministro 2013 m. – gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-107 (Žin., 2013, Nr. 55-2769); 

5. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-37 (Žin., 2009, Nr. 45-1766);  

6. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, 

patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 

(Žin., 2008, Nr. 64-2430); 

7. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

8. Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji 

kokybės rodikliai, patvirtinti 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);  

9. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. 1-41 (Žin., 2012, Nr.29-1334); aktuali redakcija nuo 2016-08-02 

10. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2012, Nr. 16-711; 2014-10-30 TAR, 

Dok. Nr. 15211); aktuali redakcija nuo 2015-01-01  

11. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 

Nr.110-5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 

Nr.2016-00092; 

12. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

13. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu 

Nr. 4-642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

14. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

15. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 913; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-09-12) TAR 2014-09-11, 2014-12108;  

16. Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo, 1999 m. gruodžio 22 d. Nr. 

102. Žin., 2000-01-12, Nr. 3-88; Žin. 2002-09-13 Nr.90-3882; Žin. 2005-10-20 Nr.125-4452;  

17. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 

d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254);  
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2.6 

ĮMONĖS, EKSPLOATUOJANČIOS SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ IR (AR) SUSLĖGTŲ 

GAMINIŲ DUJŲ DEGALINES, FILIALŲ VADOVAI, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

VADOVAI, ATSAKINGI UŽ SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ 

DUJŲ DEGALINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMĄ 
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2.6.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių 

eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, 

paleidimo ir derinimo) darbams 

 

2.6.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.6  (šio dokumento 13 

puslapyje) 

 
2.6.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOSVEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 

1 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
2 Degalinių eksploatavimo taisyklės 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Degalinės SND įrenginiai 
3 SND rezervuarai 
4 Degalinės SGD vamzdynai ir jų įtaisai 
5 Kompresoriai 
6 SGD nusausinimo įrenginiai 
7 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginiai 
8 Degalinėje naudojamos matavimo priemonės 
9 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginiai 
10 Degalinės elektros įrenginiai 
11 Priešgaisrinė įranga 
12 Degalinės teritorija ir statiniai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ 

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Degalinės SND įrenginių techninė priežiūra 

5 SND rezervuarų pildymas 

6 Degalinės SGD įrenginių techninė priežiūra 
7 Degalinės SGD vamzdynų ir jų įtaisų techninė priežiūra 
8 Kompresorių techninė priežiūra 
9 SGD nusausinimo įrenginių techninė priežiūra 
10 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginių eksploatavimas 
11 Degalinėje naudojamų matavimo priemonių techninė priežiūra 
12 Degalinės įrenginių remontas 
13 Ugnies darbai ir pavojingi darbai su SND ir SGD 

14 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginių eksploatavimas 

15 Degalinės elektros įrenginių eksploatavimas 
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16 Priešgaisrinės įrangos eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

2.6.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

3. Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planas, patvirtintas energetikos 

ministro 2013 m. – gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-107 (Žin., 2013, Nr. 55-2769); 

4. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-37 (Žin., 2009, Nr. 45-1766);  

5. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, 

patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 (Žin., 

2008, Nr. 64-2430); 

6. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

7. Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji 

kokybės rodikliai, patvirtinti 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);  

8. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. 1-41 (Žin., 2012, Nr.29-1334);  

9. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin., 2012, Nr. 16-711; 2014-10-30 TAR, Dok. 

Nr. 15211);  

10. Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis vertinimo taisyklės, 

patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. 

rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1V-70 (2014-09-25 TAR, Dok. Nr. 12815); 

11. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. 

lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

12. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 

4-642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

13. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

14. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 

1996 m. gegužės 2 d. (aktuali redakcija nuo 2011 -07-19); 

15. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 87-

3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-

1911 (2010-04-08);  

16. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 

913;  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437060&p_tr2=2
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404339
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369037
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369037
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http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=368929&b=


 

 

17. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 

d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254);  
 

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA: 
 

2.7 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ AR IR (AR) SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS 

ĮRENGINIUS EKSPLOATUOJANTYS SPECIALISTAI 

 

 
2.7.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius ir (ar) vadovauti 

suskystintų naftos ar (ir) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbams 

 

2.7.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.7 (šio dokumento 14 

puslapyje) 

 
2.7.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOSVEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 

1 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
2 Degalinių eksploatavimo taisyklės 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Degalinės SND įrenginiai 
3 SND rezervuarai 
4 Degalinės SGD vamzdynai ir jų įtaisai 
5 Kompresoriai 
6 SGD nusausinimo įrenginiai 
7 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginiai 
8 Degalinėje naudojamos matavimo priemonės 
9 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginiai 
10 Degalinės elektros įrenginiai 
11 Priešgaisrinė įranga 
12 Degalinės teritorija ir statiniai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ 

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  

4 Degalinės SND įrenginių techninė priežiūra 

5 SND rezervuarų pildymas 

6 Degalinės SGD įrenginių techninė priežiūra 
7 Degalinės SGD vamzdynų ir jų įtaisų techninė priežiūra 
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8 Kompresorių techninė priežiūra 
9 SGD nusausinimo įrenginių techninė priežiūra 
10 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginių eksploatavimas 
11 Degalinėje naudojamų matavimo priemonių techninė priežiūra 
12 Degalinės įrenginių remontas 
13 Ugnies darbai ir pavojingi darbai su SND ir SGD 

14 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginių eksploatavimas 

15 Degalinės elektros įrenginių eksploatavimas 

16 Priešgaisrinės įrangos eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

2.7.4. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

3. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-37 (Žin., 2009, Nr. 45-1766);  

4. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, 

patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 

(Žin., 2008, Nr. 64-2430); 

5. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

6. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti energetikos 

ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358). Įsakymo pakeitimai; 

Žin., 2012, Nr. 147-7586;  2014-12-31 Nr.2014-21338; a 

7. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR 

Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (Žin., 2010-10-09, Nr.120-6154; 

Pakeitimai: Žin., 2011-10-29 Nr.130-6179; Žin., 2012-03-24 Nr.35-1742; Žin., 2012-09-22 

Nr.110-5607; Žin. 2013-11-29 Nr.122-6195; TAR 2014-12-31 Nr.2014-21331); 2016-01-05 

Nr.2016-00092; 

8. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

9. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 

(Žin., 2012, Nr. 87-4524); 

10. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;  

11. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324, 1996 m. 

gegužės 2 d.  

12. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 87-

3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-

1911 (2010-04-08);  

13. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 913;  
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14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 

d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254);  
 

  
 

 

 

 

 

 

VEIKLOS SRITIS: Degiųjų dujų vartojimas 

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA: 

2.8 

 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ IR (AR) SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS 

ĮRENGINIUS EKSPLOATUOJANTYS DARBININKAI 

 
2.8.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS 

 Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius 

 

2.8.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti  2 lentelėje, Eil. Nr. 2.8 (šio dokumento 14 

puslapyje) 

 
2.8.3. SPECIALIEJI  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
VERTINIMO TEMOS 

 
Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOSVEIKLOS 

REGLAMENTAVIMAS 

1 
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 
2 Degalinių eksploatavimo taisyklės 
SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ ĮRENGINIAI 

1 Bendrieji reikalavimai 
2 Degalinės SND įrenginiai 
3 SND rezervuarai 
4 Degalinės SGD vamzdynai ir jų įtaisai 
5 Kompresoriai 
6 SGD nusausinimo įrenginiai 
7 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginiai 
8 Degalinėje naudojamos matavimo priemonės 
9 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginiai 
10 Degalinės elektros įrenginiai 
11 Priešgaisrinė įranga 
12 Degalinės teritorija ir statiniai 

SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ AR SUSLĖGTŲ GAMINIŲ DUJŲ DEGALINIŲ 

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS 
1 Bendrieji reikalavimai 
2 Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams 
3 Darbai atliekami suskystintų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų aplinkoje  
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4 Degalinės SND įrenginių techninė priežiūra 

5 SND rezervuarų pildymas 

6 Degalinės SGD įrenginių techninė priežiūra 
7 Degalinės SGD vamzdynų ir jų įtaisų techninė priežiūra 
8 Kompresorių techninė priežiūra 
9 SGD nusausinimo įrenginių techninė priežiūra 
10 Dujotiekių saugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginių eksploatavimas 
11 Degalinėje naudojamų matavimo priemonių techninė priežiūra 
12 Degalinės įrenginių remontas 
13 Ugnies darbai ir pavojingi darbai su SND ir SGD 

14 Žaibosaugos ir įžeminimo įrenginių eksploatavimas 

15 Degalinės elektros įrenginių eksploatavimas 

16 Priešgaisrinės įrangos eksploatavimas 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 
1 Profesinės rizikos vertinimas 

2 Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

3 Reikalavimai personalui, eksploatuojančiam degiųjų dujų sistemas ir  įrengimus 

4 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys 

5 Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas  

 

2.8.4 TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas. LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 

2012-11-10, Nr. 130-6581;  Nr. 1-98);Pakeitimas Nr. 1-327, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-

12-287; 

2. Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.1-155 redakcija); 

3. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-37 (Žin., 2009, Nr. 45-1766); Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016 01 01; 

4. Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, 

patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178  

5. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2016 

m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-227,  paskelbta TAR2016-10-21; 

6. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165); 

7. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu 

Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 

(Žin., 2012, Nr. 87-4524);  

8. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672; Galiojanti suvestinė 

redakcija 2015-04-14 - 2015-10-31;  

9. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386, Žin., 2002, Nr. 87-

3751; Pakeitimai: Nr. 1248, 2004- 10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5359 (2004-10-07);  Nr. 999, 

2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4158 (2007-09-29) ; Nr. 352, 2010-03-31,  

10. Nutarimas dėl LR vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 3 d. 

Nr. 913;  

11. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 

d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254);  
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