PRIEDAS Nr. 2
ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI
REIKALAVIMAI
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ŠILUMOS ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ SPECIALIŲJŲ ŽINIŲ
VERTINIMAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šilumos 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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr.43-2131; Žin., 2013-09-21 Nr.
100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr. 2015-00042; TAR 201504-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-397 dėl tvarkos aprašo
pakeitimo;– 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 šilumos 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 teisės aktų, reglamentuojančių energetikos
įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių
teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą.

5. UAB KITA KOMPETENCIJA Sertifikavimo įstaigos Šilumos energetikos darbuotojų
specialiųjų žinių vertinimo temos pateikiamos, atsižvelgiant į veiklos sritis ir energetikos
darbuotojų kategorijas:
Veiklos sritis

Šilumos
įrenginių
eksploatavimas

Energetikos darbuotojų kategorija
Energetikos įmonių eksploatuojančių
šilumos įrenginius, vadovai, filialų
vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi
už šilumos įrenginių eksploatavimo
organizavimą įmonėje
Energetikos įmonių struktūrinių padalinių
vadovai ar juos pavaduojantys asmenys,
atsakingi už šilumos įrenginių
eksploatavimą
Energetikos įmonių padalinių vadovai,
atsakingi už šilumos įrenginių
eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės
Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys
darbuotojai (inžinieriai, specialistai,
operatoriai, mašinistai ir pan.)

Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo3
(technologinio valdymo, techninės priežiūros,
remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams
Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos
įrenginių1 eksploatavimo3 (technologinio
valdymo, techninės priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo)
darbams
Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) šilumos įrenginius1

Šilumos įrenginių1 apsaugos,

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai
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Šilumos
vartojimas

automatikos, signalizacijos ir valdymo
sistemas eksploatuojantis
elektrotechnikos darbuotojas
Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato
šilumos įrenginių eksploatavimo
organizavimą (asmuo, atsakingas už
šilumos ūkį)
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų
prižiūrėtojo struktūrinių padalinių
vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi
už pastato šilumos punktų, šildymo ir
karšto vandens sistemų eksploatavimą
Pastato šilumos punktus, šildymo ir
karšto vandens sistemas eksploatuojantys
darbuotojai (specialistai, darbininkai)

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) šilumos įrenginių1 apsaugos,
automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas4
Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo
įrenginių eksploatavimą
Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir
karšto vandens sistemų eksploatavimo 3
(technologinio valdymo, techninės priežiūros,
remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams
Eksploatuoti 3 (technologiškai valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir
karšto vandens sistemas

Pastabos:
1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir
iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.
2. 2 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
3. 3 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.
4.4 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų
eksploatavimas“.
5. 5 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka
atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros
kategorijos:
PK,
VK,
AK.
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1 lentelė
ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ
SERTIFIKAVIMO SRIČIŲ BEI KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

Eil
.
Nr.
1.2

Energetikos darbuotojo
kategorija
Energetikos įmonių
eksploatuojančių šilumos
įrenginius, vadovai, filialų
vadovai ar jų įgalioti asmenys,
atsakingi už šilumos įrenginių
eksploatavimo organizavimą
įmonėje

Atestavimo
sritis ir
suteikiamos
teisės

VEIKLOS SRITIS: ŠILUMOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS
Mokymo įstaigos specialiųjų
kursų baigimo pažymėjimas
Kvalifikaciniai reikalavimai
(mokymo programos
pavadinimas)

Atestavimo
periodiškumas

Kvalifikacijos
tobulinimo
reikalavimai

Atestavimui
naudojami
teisės aktai

Šilumos įrenginiai iki 1,4 MPa
Šilumos įrenginiai iki 4,0 MPa
Šilumos tinklai iki 100 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Organizuoti
Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti Nereikalaujama
Periodinis
Išklausyti ne
Teisės aktų
šilumos įrenginių asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja
atestavimas - mažiau kaip 20
sąrašas 1.2.4
eksploatavimą
energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir
ne rečiau
akademinių
eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne
kaip vieną
valandų per 5
žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir
kartą per 5
metus
(ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupių
metus
kvalifikacijos
aukštąjį koleginį arba jam prilygintą
tobulinimo
išsilavinimą, nurodytą Aprašo 42 punkte.
kursuose arba
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
kituose
darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka
kvalifikacijos
Aprašo 16 ir 18 punktuose nustatytų
kėlimo
išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo
renginiuose
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.
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

Energetikos įmonių
struktūrinių padalinių vadovai
ar juos pavaduojantys
asmenys, atsakingi už šilumos
įrenginių eksploatavimą

Šilumos įrenginiai iki 1,4 MPa
Šilumos įrenginiai iki 4,0 MPa
Šilumos tinklai iki 100 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Vadovauti šilumos
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo,
bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

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, nurodytą Aprašo
42 punkte.
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
darbuotojai, kurių išsilavinimas
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet
jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos
1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį
specialųjį vidurinį išsilavinimą
(politechnikumo ar technikumo baigimo
diplomas išduotas iki 1995 m.) arba
aukštesniojo mokslo atitinkamos
techninės (energetikos, technologijos
mokslų, statybos, inžinerijos) srities
išsilavinimą (aukštesniojo mokslo
baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.),
gali būti toliau periodiškai atestuojami
pagal Aprašo nuostatas.

Vidutinio slėgio katilų pr.
meistro, programos kodas
560052224, ir/arba
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
šildymo (iki 110°C) katilų pr.
meistro, programos kodas
560052222, ir/arba
Asmens atsakingo už katilinės,
veikiančios be nuolatinio
aptarnaujančio personalo,
priežiūrą, programos kodas
260052216, ir/arba
Slėginių indų pr. meistro,
programos kodas 560052403,
ir/arba
Asmens, atsakingo už pramonės
objektų šilumos ūkį, programos
kodas 560052218, ir/arba
Garo ir karšto vandens
vamzdynų pr. meistro, programos
kodas 560052221.

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

Energetikos įmonių padalinių
vadovai, atsakingi už šilumos
įrenginių eksploatavimą

Šilumos įrenginiai iki 1,4 MPa
Šilumos įrenginiai iki 4,0 MPa
Šilumos tinklai iki 100 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Vadovauti
energetikos įmonės
padalinio šilumos
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo,
bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

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, nurodytą Aprašo 42 punkte.
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
darbuotojai, kurių išsilavinimas
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet
jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos
1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį
specialųjį vidurinį išsilavinimą
(politechnikumo ar technikumo baigimo
diplomas išduotas iki 1995 m.) arba
aukštesniojo mokslo atitinkamos
techninės (energetikos, technologijos
mokslų, statybos, inžinerijos) srities
išsilavinimą (aukštesniojo mokslo
baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.),
gali būti toliau periodiškai atestuojami
pagal Aprašo nuostatas.nuostatas.

Vidutinio slėgio katilų pr.
meistro, programos kodas
560052224, ir/arba
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
šildymo (iki 110°C) katilų pr.
meistro, programos kodas
560052222, ir/arba
Asmens atsakingo už katilinės,
veikiančios be nuolatinio
aptarnaujančio personalo,
priežiūrą, programos kodas
260052216, ir/arba
Slėginių indų pr. meistro,
programos kodas 560052403,
ir/arba
Asmens, atsakingo už pramonės
objektų šilumos ūkį, programos
kodas 560052218, ir/arba
Garo ir karšto vandens
vamzdynų pr. meistro, programos
kodas 560052221.

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 1.4.4

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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1.5

Šilumos įrenginius
eksploatuojantys darbuotojai
(inžinieriai, specialistai,
operatoriai, mašinistai ir pan.)

Šilumos įrenginiai iki 1,4 MPa
Šilumos įrenginiai iki 4,0 MPa
Šilumos tinklai iki 100 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius

Specialistai:
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, nurodytą Aprašo 42 punkte.
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
darbuotojai, kurių išsilavinimas
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet
jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos
1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį
specialųjį vidurinį išsilavinimą
(politechnikumo ar technikumo baigimo
diplomas išduotas iki 1995 m.) arba
aukštesniojo mokslo atitinkamos
techninės (energetikos, technologijos
mokslų, statybos, inžinerijos) srities
išsilavinimą (aukštesniojo mokslo
baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.),
gali būti toliau periodiškai atestuojami
pagal Aprašo nuostatas.

Vidutinio slėgio katilų pr.
meistro, programos kodas
560052224, ir/arba
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
šildymo (iki 110°C) katilų pr.
meistro, programos kodas
560052222, ir/arba
Asmens atsakingo už katilinės,
veikiančios be nuolatinio
aptarnaujančio personalo,
priežiūrą, programos kodas
260052216, ir/arba
Slėginių indų pr. meistro,
programos kodas 560052403,
ir/arba
Asmens, atsakingo už pramonės
objektų šilumos ūkį, programos
kodas 560052218, ir/arba
Garo ir karšto vandens vamzdynų
pr. meistro, programos kodas
560052221.

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 1.5.4

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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1.6

Šilumos įrenginius
eksploatuojantys darbuotojai

Šilumos įrenginiai iki 1,4 MPa
Šilumos įrenginiai iki 4,0 MPa
Šilumos tinklai iki 100 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm
Šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Eksploatuoti
Didelio našumo garo ir vandens
Periodinis
Išklausyti ne
Teisės aktų
Darbininkai, operatoriai, mašinistai:
(technologiškai
Pagal užimamas pareigas (pareigybės
šildymo katilų mašinisto,
atestavimas - mažiau kaip 16
sąrašas 1.6.4
valdyti, techniškai
aprašymą, nuostatus) arba faktiškai
programos kodas 262052210,
ne rečiau
akademinių
prižiūrėti,
atliekamą darbą.
ir/arba
kaip vieną
valandų per 3
remontuoti,
Vidutinio našumo garo ir
kartą per 3
metus
matuoti, bandyti,
vandens šildymo katilų mašinisto, metus
kvalifikacijos
paleisti ir derinti)
programos kodas 262052211,
tobulinimo
šilumos įrenginius
ir/arba
kursuose arba
Automatizuotų katilų, kūrenamų
kituose
dujomis ir skystu kuru,
kvalifikacijos
operatoriaus, programos kodas
kėlimo
260052211, ir/arba
renginiuose
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
šildymo (iki 110°C) katilų,
kūrenamų kietu ir skystu kuru,
kūriko, programos kodas
261052212, ir/arba
Slėginių indų operatoriaus,
programos kodas 260052402,
ir/arba
Slėginių garotiekių ir karšto
vandens vamzdynų operatoriaus,
programos kodas 260052213
ir/arba,
Darbininko, eksploatuojančio
technologinius šilumos įrenginius,
programos kodas 265052215.
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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1.7

Šilumos įrenginių apsaugos,
automatikos, signalizacijos ir
valdymo sistemas
eksploatuojantis
elektrotechnikos darbuotojas
(specialistai)

Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Eksploatuoti
(techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginių
apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas

Specialistai:
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, nurodytą Aprašo 42 punkte.
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
darbuotojai, kurių išsilavinimas
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet
jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos
1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį
specialųjį vidurinį išsilavinimą
(politechnikumo ar technikumo baigimo
diplomas išduotas iki 1995 m.) arba
aukštesniojo mokslo atitinkamos
techninės (energetikos, technologijos
mokslų, statybos, inžinerijos) srities
išsilavinimą (aukštesniojo mokslo
baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.),
gali būti toliau periodiškai atestuojami
pagal Aprašo nuostatas.

Elektros energetikos darbuotojo
pažymėjimą (PK, VK, AK),
ir/arba
Vidutinio slėgio katilų priežiūros
meistro, programos kodas
560052224, ir/arba
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
šildymo (iki 110°C) katilų
priežiūros meistro, programos
kodas 560052222, ir/arba
Asmens, atsakingo už katilinės,
veikiančios be nuolatinio
aptarnaujančio personalo,
priežiūrą, programos kodas
260052216, ir/arba
Slėginių indų priežiūros meistro,
programos kodas 560052403,
ir/arba
Asmens, atsakingo už pramonės
objektų šilumos ūkį, programos
kodas 560052218.
Garo ir karšto vandens vamzdynų
priežiūros meistro, programos
kodas 560052221.

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 1.7.4

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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1.8

Šilumos įrenginių apsaugos,
automatikos, signalizacijos ir
valdymo sistemas
eksploatuojantys
elektrotechnikos darbuotojas
(darbininkai)

Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
Elektros energetikos darbuotojo
Periodinis
Išklausyti ne
Teisės aktų
pažymėjimą (PK, VK, AK),
atestavimas - mažiau kaip 16
sąrašas 1.8.4
ir/arba
ne rečiau
akademinių
Darbininko, eksploatuojančio
kaip vieną
valandų per 3
technologinius šilumos įrenginius, kartą per 3
metus
programos kodas 265052215,
metus.
kvalifikacijos
ir/arba
tobulinimo
Vidutinio našumo garo ir vandens
kursuose arba
šildymo katilų mašinisto,
kituose
programos kodas 26205221,
kvalifikacijos
ir/arba
kėlimo
Automatizuotų katilų, kūrenamų
renginiuose
dujomis ir skystu kuru,
operatoriaus, programos kodas
260052211, ir/arba
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens
šildymo (iki 110°C) katilų,
kūrenamu. kietu ir skystu kuru,
kūriko, programos kodas
261052212, ir/arba
Slėginių indų operatoriaus,
programos kodas 260052402.
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.
Eksploatuoti
(techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginių
apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas

Darbininkai:
Pagal užimamas pareigas (pareigybės
aprašymą, nuostatus) arba faktiškai
atliekamą darbą.
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2 lentelė
VEIKLOS SRITIS: ŠILUMOS VARTOJIMAS
Eil.
Nr.

Energetikos darbuotojo
kategorija

2.1

Asmuo, atsakingas už įmonės
ar pastato šilumos įrenginių
eksploatavimo organizavimą
(asmuo, atsakingas už šilumos
ūkį)

Atestavimo sritis
ir suteikiamos
teisės

Kvalifikaciniai reikalavimai

Mokymo įstaigos specialiųjų
kursų baigimo pažymėjimas
(mokymo programos
pavadinimas)

Atestavimo
periodiškumas

Kvalifikacijos
tobulinimo
reikalavimai

Atestavimui
naudojami
teisės aktai

Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Organizuoti įmonės Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti
Asmens, atsakingo už šilumos Periodinis
Išklausyti ne
Teisės aktų
ar pastato šilumos
asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja ir karšto vandentiekio tinklų atestavimas - mažiau kaip 20
sąrašas 2.1.5
vartojimo įrenginių energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir šilumos ūkį, programos kodas ne rečiau
akademinių
eksploatavimą
eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne 560052219; ir/arba
kaip vieną
valandų per 5
žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir
Garo ir karšto vandens kartą per 5
metus
(ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupių vamzdynų priežiūros meistro, metus
kvalifikacijos
aukštąjį koleginį arba jam prilygintą programos kodas 560052221,
tobulinimo
išsilavinimą, nurodytą Aprašo 42 punkte. ir/arba
kursuose arba
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
Slėginių indų priežiūros meistro,
kituose
darbuotojai, kurių išsilavinimas
programos kodas 560052403.
kvalifikacijos
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
kėlimo
nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet
renginiuose
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.
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

Pastato šildymo ir karšto
vandens sistemų prižiūrėtojo
struktūrinių padalinių vadovai
ar jų įgalioti asmenys,
atsakingi už pastato šilumos
punktų, šildymo ir karšto
vandens sistemų
eksploatavimą

Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Vadovauti pastato
Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti Asmens, atsakingo už šilumos ir
Periodinis
Išklausyti ne
Teisės aktų
šilumos punktų,
asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja karšto vandentiekio tinklų
atestavimas - mažiau kaip 20
sąrašas 2.2.5
šildymo ir karšto
energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir šilumos ūkį, programos kodas
ne rečiau
akademinių
vandens sistemų
eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne 560052219; ir/arba
kaip vieną
valandų per 5
eksploatavimo
žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir Garo ir karšto vandens vamzdynų kartą per 5
metus
(technologinio
(ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupių priežiūros meistro, programos
metus.
kvalifikacijos
valdymo, techninės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą kodas 560052221, ir/arba
tobulinimo
priežiūros, remonto, išsilavinimą, nurodytą Aprašo 42 punkte. Slėginių indų priežiūros meistro,
kursuose arba
matavimo,
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
programos kodas 560052403.
kituose
bandymo,
darbuotojai, kurių išsilavinimas
kvalifikacijos
paleidimo ir
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
kėlimo
derinimo) darbams
nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet
renginiuose
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.
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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2.3

Pastato šilumos punktus,
šildymo ir karšto vandens
sistemas eksploatuojantys
specialistai

Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Eksploatuoti
Asmens, atsakingo už šilumos ir
Periodinis
Išklausyti ne
Teisės aktų
Specialistai:
(technologiškai
Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti karšto vandentiekio tinklų
atestavimas - mažiau kaip 20
sąrašas 2.3.5
valdyti, techniškai
asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja šilumos ūkį, programos kodas
ne rečiau
akademinių
prižiūrėti,
energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir 560052219; ir/arba
kaip vieną
valandų per 5
remontuoti,
eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne Garo ir karšto vandens vamzdynų kartą per 5
metus
matuoti, bandyti,
žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir priežiūros meistro, programos
metus
kvalifikacijos
paleisti ir derinti)
(ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupių kodas 560052221, ir/arba
tobulinimo
pastato šilumos
aukštąjį koleginį arba jam prilygintą Slėginių indų priežiūros meistro,
kursuose arba
punktus, šildymo ir išsilavinimą, nurodytą Aprašo 42 punkte. programos kodas 560052403.
kituose
karšto vandens
Pastaba (42 Aprašo p.): Energetikos
kvalifikacijos
sistemas
darbuotojai, kurių išsilavinimas
kėlimo
neatitinka Aprašo 16 ir 18 punktuose
renginiuose
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.
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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2.4

Pastato šilumos punktus,
šildymo ir karšto vandens
sistemas eksploatuojantys
darbininkai

Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Eksploatuoti
Slėginių garotiekių ir karšto
Darbininkai:
(technologiškai
Pagal užimamas pareigas (pareigybės
vandens vamzdynų operatoriaus,
valdyti, techniškai
aprašymą, nuostatus) arba faktiškai
programos kodas 260052213,
prižiūrėti,
atliekamą darbą.
ir/arba
remontuoti,
Darbininko, eksploatuojančio
matuoti, bandyti,
technologinius šilumos įrenginius,
paleisti ir derinti)
programos kodas 265052215,
pastato šilumos
ir/arba
punktus, šildymo ir
Slėginių indų operatoriaus,
karšto vandens
programos kodas 260052402,
sistemas
ir/arba
Šilumos punktus eksploatuojantis
šaltkalvis, programos kodas
262052108.

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 2.4.5

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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SPECIALIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMO TEMOS
VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.2
ENERGETIKOS ĮMONIŲ EKSPLOATUOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIUS,
VADOVAI, FILIALŲ VADOVAI AR JŲ ĮGALIOTI ASMENYS, ATSAKINGI UŽ
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMĄ ĮMONĖJE
Pastaba: Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų,
vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių
eksploatavimo veiklai
1.2.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Organizuoti šilumos įrenginių eksploatavimą:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
1.2.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.2 (šio dokumento 4
puslapyje)
1.2.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
Šilumos ūkio įstatymas
Biokuro įstatymas
Statybos įstatymas
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS
Bendri techniniai reikalavimai.
Šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimas
Šilumos objektų statybos užbaigimo procedūra
Šilumos objektams privalomi aplinkosaugos bendrieji reikalavimai
Šilumos įrenginių remonto organizavimas
Šilumos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti
Šilumos įrenginių eksploatavimo techniniai dokumentai
Šilumos tinklų priežiūros (eksploatavimo) organizavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.
Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių
taisyklės
ŠILUMOS ENERGETIKOS DOKUMENTACIJOS ADMINISTRAVIMAS
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1
2
3
1
2
3
4

Šilumos gamybos objektų techninė dokumentacija
Šilumos gamybos įrenginių operatyvinė dokumentacija
Darbuotojų mokymo ir atsetavimo dokumentacija
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131; Žin.,
2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr. 201500042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); TAR 201604-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
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., 201310-24, 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 Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 2014-0517; 2014-12-01 TAR Dok. Nr. 18286; 2015-06-19 TAR Dok. Nr. 9814);
4. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas I-1452 (
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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
6. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111
7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio 25
d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m. gegužės 5
d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
8. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti
energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80
9. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin.,
2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
10. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253
11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 1999
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270)
12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
13. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
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2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
14. 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);
15. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr.
23715 ;
16. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499)
17. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).
18. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo
ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio
31 d. nutarimu Nr. 1507
19. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102
(2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
20. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
21. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
22. 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;
23. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331;
24. Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159
(TAR, 2014, Nr. 7768)
VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.3
ENERGETIKOS ĮMONIŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVAI AR JUOS
PAVADUOJANTYS ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ
EKSPLOATAVIMĄ
1.3.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Vadovauti šilumos įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės
priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
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1.3.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.3 (šio dokumento 5
puslapyje)
1.3.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
3
4

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
Šilumos ūkio įstatymas
Biokuro įstatymas
Statybos įstatymas
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS
Bendri techniniai reikalavimai.
Garo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.

Vandens šildymo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Šilumokaičių tipai ir jungimo schemos.
Šilumos energijos gamybai naudojamo kuro rūšys ir jo tiekimo schemos, apskaita.
Šilumos gamybos įrenginių automatikos ir kontrolės matavimo įrenginiai.
Garo ir karšto vandens pavidalu tiekiamos šilumos apskaitos prietaisai.
Šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimas
Šilumos objektų statybos užbaigimo procedūra
Šilumos objektams privalomi aplinkosaugos bendrieji reikalavimai
Šilumos įrenginių remonto organizavimas
Šilumos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti
Šilumos įrenginių eksploatavimo techniniai dokumentai
Šilumos tinklų priežiūros (eksploatavimo) organizavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.

Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių
taisyklės
ŠILUMOS ENERGETIKOS DOKUMENTACIJOS ADMINISTRAVIMAS
Darbuotojų mokymo ir atestavimo dokumentacija
Šilumos gamybos objektų techninė dokumentacija
Šilumos gamybos įrenginių operatyvinė dokumentacija
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas

1.3.4. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS
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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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); TAR
2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
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., 201310-24, 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 Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 201405-17; 2014-12-01 TAR Dok. Nr. 18286; 2015-06-19 TAR Dok. Nr. 9814); a
4. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas I-1452
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.1206154; 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. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010,
Nr. 43-2084);
7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125); a
8. 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;
9. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
10. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);
11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270)
12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673)
13. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
14. 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);

15. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
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įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 23715;

16. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499)
17. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

18. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
19. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
20. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
(Žin., 1997, Nr. 105-2660);
21. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
22. 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;
23. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055;patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331;
VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.4
ENERGETIKOS ĮMONIŲ PADALINIŲ VADOVAI, ATSAKINGI UŽ ŠILUMOS
ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMĄ
1.4.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių eksploatavimo (technologinio
valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
1.4.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.4 (šio dokumento 6
puslapyje)
1.4.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
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1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas
ŠILUMOS ĮRENGINIAI IR JŲ EKSPLOATAVIMAS
Bendri techniniai reikalavimai.
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems energetikos įrenginius
Garo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Vandens šildymo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Šilumokaičių tipai ir jungimo schemos.
Šilumos tiekimo tinklų remontas ir rekonstrukcija
Šilumos energijos gamybai naudojamo kuro rūšys ir jo tiekimo schemos, apskaita.
Šilumos gamybos įrenginių automatikos ir kontrolės matavimo įrenginiai.
Garo ir karšto vandens pavidalu tiekiamos šilumos apskaitos prietaisai.
Šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimas
Pagalbinių šilumos gamybos įrenginių eksploatacija.
Šilumos objektų statybos užbaigimo procedūra
Šilumos objektams privalomi aplinkosaugos bendrieji reikalavimai
Šilumos įrenginių remonto organizavimas
Šilumos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti
Šilumos įrenginių eksploatavimo techniniai dokumentai
Šilumos tinklų priežiūros (eksploatavimo) organizavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.
Avarijų ir sutrikimų tyrimas ir prevencija
Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių
taisyklės
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas
1.4.4. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); TAR
2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
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., 201310-24, 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 Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 201405-17; 2014-12-01 TAR Dok. Nr. 18286; 2015-06-19 TAR Dok. Nr. 9814);
1.
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4. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas I-1452
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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
6. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010,
Nr. 43-2084);
7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
8. 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;
9. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
10. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175); aktuali redakcija nuo 2015-04-11
11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673)
13. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
14. 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);

15. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 23715;

16. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499)
17. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

18. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
19. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 (aktuali redakcija nuo 2014-08-26);
20. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
(Žin., 1997, Nr. 105-2660);
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21. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
Galiojanti suvestinė redakcija 2015-04-14 - 2015-10-31;
22. 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;
23. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331; Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-21;
VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.5
ŠILUMOS ĮRENGINIUS EKSPLOATUOJANTYS DARBUOTOJAI
(INŽINIERIAI, SPECIALISTAI)
1.5.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti) šilumos įrenginius:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
1.5.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (INŽINIERIAMS,
SPECIALISTAMS)
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.5 (šio dokumento 7
puslapyje)
1.5.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (INŽINIERIAMS,
SPECIALISTAMS)
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ĮRENGINIAI IR JŲ EKSPLOATAVIMAS
Bendri techniniai reikalavimai.
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems energetikos įrenginius
Garo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Vandens šildymo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Šilumokaičių tipai ir jungimo schemos.
Šilumos tiekimo tinklų remontas ir rekonstrukcija
Šilumos energijos gamybai naudojamo kuro rūšys ir jo tiekimo schemos, apskaita.
Šilumos gamybos įrenginių automatikos ir kontrolės matavimo įrenginiai.
Garo ir karšto vandens pavidalu tiekiamos šilumos apskaitos prietaisai.
Šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimas
Pagalbinių šilumos gamybos įrenginių eksploatacija.
Šilumos objektų statybos užbaigimo procedūra
Šilumos objektams privalomi aplinkosaugos bendrieji reikalavimai
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14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4

Šilumos įrenginių remonto organizavimas
Šilumos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti
Šilumos įrenginių eksploatavimo techniniai dokumentai
Šilumos tinklų priežiūros (eksploatavimo) organizavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.
Avarijų ir sutrikimų tyrimas ir prevencija
Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių
taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas.
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas
1.5.4. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr.43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr.100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054);
TAR 2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
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.1206154; 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.201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010,
Nr. 43-2084);
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m.
spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai:
2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
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
Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253
Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
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10.

Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3
d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368);Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;

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.

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18
d. įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 2371;

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176
14. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999
m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos
13.

Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR,
Dok. Nr. 23849).

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Nr. 5530);
16. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
17. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
(Žin., 1997, Nr. 105-2660);
18. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
Galiojanti suvestinė redakcija 2015-04-14 - 2015-10-31;
19. 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;
20. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin.,
2007-11-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007
lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
15.

VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.6
ŠILUMOS ĮRENGINIUS EKSPLOATUOJANTYS DARBUOTOJAI
(OPERATORIAI, MAŠINISTAI IR PAN.)
1.6.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti) šilumos įrenginius:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
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Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
1.6.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (OPERATORIAI,
MAŠINISTAI IR PAN.)
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.6 (šio dokumento 8
puslapyje)
1.6.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (OPERATORIAI,
MAŠINISTAI IR PAN.)
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ĮRENGINIAI IR JŲ EKSPLOATAVIMAS
Bendri techniniai reikalavimai.
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems energetikos įrenginius
Garo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Vandens šildymo katilų konstrukcijos ir jų jungimo schemos.
Šilumokaičių tipai ir jungimo schemos.
Šilumos tiekimo tinklų remontas ir rekonstrukcija
Šilumos energijos gamybai naudojamo kuro rūšys ir jo tiekimo schemos, apskaita.
Šilumos gamybos įrenginių automatikos ir kontrolės matavimo įrenginiai.
Garo ir karšto vandens pavidalu tiekiamos šilumos apskaitos prietaisai.
Šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimas
Pagalbinių šilumos gamybos įrenginių eksploatacija.
Šilumos objektų statybos užbaigimo procedūra
Šilumos objektams privalomi aplinkosaugos bendrieji reikalavimai
Šilumos įrenginių remonto organizavimas
Šilumos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti
Šilumos įrenginių eksploatavimo techniniai dokumentai
Šilumos tinklų priežiūros (eksploatavimo) organizavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.
Avarijų ir sutrikimų tyrimas ir prevencija
Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių
taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas

1.6.4. 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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054);||TAR
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2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. 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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
3. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010,
Nr. 43-2084)
4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, Vėlesni pakeitimai: 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334
(2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12
TAR, Dok. Nr. 7125);
5.
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.;
6. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
7. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);
8. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270)
9. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673)
10. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
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

12. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr.
23715;

13. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės,
patGaliojanti suvestinė redakcija 2019-01-01;virtintos energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176
14. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

15. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
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16. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 (aktuali redakcija nuo 2014-08-26);
17. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
(Žin., 1997, Nr. 105-2660);
18. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
19. 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;
20. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331;
VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.7
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ APSAUGOS, AUTOMATIKOS, SIGNALIZACIJOS IR VALDYMO
SISTEMAS EKSPLOATUOJANTIS ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAS
(INŽINIERIAI, SPECIALISTAI)
1.7.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti) šilumos įrenginius:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
1.7.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (INŽINIERIAMS,
SPECIALISTAMS)
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.7 (šio dokumento 9
puslapyje)
1.7.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (INŽINIERIAMS,
SPECIALISTAMS)
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
Temos pavadinimas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ APSAUGOS, AUTOMATIKOS, SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI
1
Bendri techniniai reikalavimai.
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems šilumos įrenginių apsaugos,
2
automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas
3
Slėgio, temperatūros, srauto, šilumos kiekio matavimo prietaisai, antriniai prietaisai.
4
Šilumos įrenginių aprūpinimas kontrolės matavimo prietaisais (KMP)
5
Reikalavimai kontrolės matavimo prietaisams, metrologinė patikra
Šilumos įrenginių aprūpinimas automatinėmis valdymo sistemomis (AVS), jų
6
paskirtis, pagrindiniai elementai, veikimas.

28 (44)

Vykdantieji mechanizmai, rūšys, paskirtis
Reguliavimo vožtuvai, rūšys, paskirtis
Šilumos įrenginių technologinė signalizacija, paskirtis, veikimo principas
Distancinis valdymas ir duomenų perdavimas
Be nuolatinio aptarnaujančio personalo automatiniame režime dirbantys.šilumos
11
įrenginiai
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
12
tvarkos aprašas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ APSAUGOS, AUTOMATIKOS, SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIŲ
EKSPLOATACIJA
Slėgio, temperatūros, srauto, šilumos kiekio matavimo prietaisai, antriniai prietaisai.
1
Jų eksploatavimas
2
Kontrolės matavimo prietaisų (KMP) eksploatavimas
3
Automatinių valdymo sistemomų (AVS) eksploatavimas
4
Vykdančiųjų mechanizmų eksploatavimas
5
Reguliavimo vožtuvų eksploatavimas
6
Šilumos įrenginių technologins signalizacijos eksploatavimas
7
Distancinio valdymo ir duomenų perdavimo įrenginių eksploatavimas
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
1
Profesinės rizikos vertinimas
2
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
3
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
4
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas
7
8
9
10

1.7.4. 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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); TAR
2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. 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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
3. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas I-1452
4. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111
5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125); a
6.
Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti
energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80
7. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30
įsakymas Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878), įsakymo pakeitimas 2012 m. spalio mėn. 23 d.
Įsakymu Nr 1-207 (Žin., 2012, Nr. 124-6254); patvirtintos Lietuvos Respublikos

29 (44)

energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok.
Nr. 23849).
8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos energetikos ministro
2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);
9. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
10. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253
11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424
12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
13. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
14. 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

15. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr.
23715 ;

16. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499)
17. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

18. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
19. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas
energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 1436311), įsakymo pakeitimai – 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2010, Nr. 231093), 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-187 (Žin., 2011, Nr. 97-4574), 2011 m. spalio
27 d. įsakymu Nr. 1-263 (Žin., 2011, Nr. 130-6180); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymų Nr.
1-103 TAR 2015-04-10, Nr. 2015-05514;
20. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 (aktuali redakcija nuo 2014-08-26);
21. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
22. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
23. 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;
24. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331;
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VEIKLOS SRITIS: Šilumos įrenginių eksploatavimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
1.8
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ APSAUGOS, AUTOMATIKOS, SIGNALIZACIJOS IR VALDYMO
SISTEMAS EKSPLOATUOJANTIS ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJAS
(DARBININKAI)
1.8.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti) šilumos įrenginius:
Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio
Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio
Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens
Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens
1.8.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (DARBININKAMS)
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 1 lentelėje, Eil. Nr. 1.8 (šio dokumento
10 puslapyje)
1.8.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI (DARBININKAMS)
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
Temos pavadinimas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ APSAUGOS, AUTOMATIKOS, SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI
1
Bendri techniniai reikalavimai.
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems šilumos įrenginių apsaugos,
2
automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas
3
Slėgio, temperatūros, srauto, šilumos kiekio matavimo prietaisai, antriniai prietaisai.
4
Šilumos įrenginių aprūpinimas kontrolės matavimo prietaisais (KMP)
5
Reikalavimai kontrolės matavimo prietaisams, metrologinė patikra
Šilumos įrenginių aprūpinimas automatinėmis valdymo sistemomis (AVS), jų paskirtis,
6
pagrindiniai elementai, veikimas.
7
Vykdantieji mechanizmai, rūšys, paskirtis
8
Reguliavimo vožtuvai, rūšys, paskirtis
9
Šilumos įrenginių technologinė signalizacija, paskirtis, veikimo principas
10
Distancinis valdymas ir duomenų perdavimas
Be nuolatinio aptarnaujančio personalo automatiniame režime dirbantys.šilumos
11
įrenginiai
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
12
tvarkos aprašas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ APSAUGOS, AUTOMATIKOS, SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIŲ
EKSPLOATACIJA

1
2
3
4
5

Slėgio, temperatūros, srauto, šilumos kiekio matavimo prietaisai, antriniai prietaisai. Jų
eksploatavimas
Kontrolės matavimo prietaisų (KMP) eksploatavimas
Automatinių valdymo sistemomų (AVS) eksploatavimas
Vykdančiųjų mechanizmų eksploatavimas
Reguliavimo vožtuvų eksploatavimas
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6
7
1
2
3
4

Šilumos įrenginių technologins signalizacijos eksploatavimas
Distancinio valdymo ir duomenų perdavimo įrenginių eksploatavimas
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas

1.8.4. 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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); TAR
2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. 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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
3. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas I-1452
4. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111
5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
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;
7. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30
įsakymas Nr.1-100 (Žin., nr.39- 1878), įsakymo pakeitimas 2012 m. spalio mėn. 23 d.
Įsakymu Nr 1-207 ( Žin., 2012, Nr. 124 – 6254); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246
8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos energetikos ministro
2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);
9. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
10. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);
11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
12. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
13. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
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2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
14. 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);

15. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428), įsakymo pakeitimas – 2008 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. 4-403 (Žin., 2008, Nr. 104-4009); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr.
23715;

16. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176
17. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

18. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patv.
energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 1436311), įsakymo pakeitimai – 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2010, Nr. 231093), 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-187 (Žin., 2011, Nr. 97-4574), 2011 m. spalio
27 d. įsakymu Nr. 1-263 (Žin., 2011, Nr. 130-6180); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymų Nr.
1-103 TAR 2015-04-10, Nr. 2015-05514;
19. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
20. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
21. Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244
(Žin., 1997, Nr. 105-2660);
22. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
23. 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;
24. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331; Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-21;
VEIKLOS SRITIS: šilumos vartojimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
2.1
ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ĮMONĖS AR PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ
EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMĄ (ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ŠILUMOS ŪKĮ)
2.1.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą:
Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
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2.1.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 2 lentelėje, Eil. Nr. 2.1 (šio dokumento
11 puslapyje)
2.1.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
1
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
2
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
3
tvarkos aprašas
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGINIAI
1
Bendri techniniai reikalavimai.
2
Pastato prijungimo prie šilumos tinklų schemos
3
Pastatų šildymo sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
4
Karšto vandens sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
5
Pastatų šildymo sistemų rūšys ir jų įranga.
6
Reikalavimai šilumos apskaitos prietaisams ir jų įrengimas vartotojo šilumos punkte.
7
Šilumos punkto kontrolės matavimo prietaisai ir ir jiems keliami reikalavimai.
8
Šilumos punkto automatizavimo įrenginiai
9
Šilumos punkto telematavimai ir televaldymas
10
Įmonės technologiniai šilumos vartojimo įrenginiai.
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMAS
1
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems šilumos vartojimo įrenginius
2
Asmens, atsakingo šilumos ūkį, pareigos ir atsakomybė
3
Prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė
4
Valdytojo pareigos ir atsakomybė
5
Šilumos vartotojo pareigos ir atsakomybė
6
Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui
7
Pastato šilumos punkto ir šildymo sistemos hidraulinis bandymas
8
Pastato šildymo sistemos hidraulinis balansavimas
9
Pastato šildymo sistemos šiluminis bandymas
10
Pastato šildymo sistemos metrologinė priežiūra
11
Pastato šildymo sistemos aprašas
12
Šilumos vartojimo įrenginių techninė dokumentacija
13
Šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija
14
Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
Šilumos vartojimo įrenginių technologinis valdymas (įjungimas, priežiūra darbo metu,
15
reguliavimas pagal temperatūrinį grafiką ir higienos normų reikalavimus, stabdymas)
16
Šilumos vartojimo įrenginių techninė priežiūra
17
Šilumos apskaitos prietaisų veikimo ir jų plombų kontrolė
18
Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų priežiūra
Automatizavimo priemonių, kontrolės matavimo prietaisų priežiūra bei metrologinė
19
patikra.
20
Technologinių šilumos vartojimo įrenginių eksploatacija
21
Avarijos ir sutrikimai šilumos vartojimo įrenginiuose, jų likvidavimas
22
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
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organizavimas.

1
2
3
4

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054);
a. TAR 2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių
darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 201405-17; 2014-12-01 TAR Dok. Nr. 18286; 2015-06-19 TAR Dok. Nr. 9814); aktuali
redakcija nuo 2016-01-01; Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01 - 2019-04-30;
3. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas I-1452
4. 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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
(Žin., Nr.2010 Nr, 43-2084);
6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
7.
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
8. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus ekspl. taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2009,
Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
9. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės
10. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
11. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
12. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499)
13. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

14. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
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2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
15. 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

16. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
17. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
18. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
Galiojanti suvestinė redakcija 2015-04-14 - 2015-10-31;
19. 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;
20. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331;
VEIKLOS SRITIS: Šilumos vartojimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
2.2
PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO
STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVAI AR JŲ ĮGALIOTI ASMENYS,
ATSAKINGI UŽ PASTATO ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO
VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMĄ
2.2.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio
valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams:
Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
2.2.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 2 lentelėje, Eil. Nr. 2.2 (šio dokumento 12
puslapyje)
2.2.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
1
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
2
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
3
tvarkos aprašas
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGINIAI.
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1
Bendri techniniai reikalavimai.
2
Pastato prijungimo prie šilumos tinklų schemos
3
Pastatų šildymo sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
4
Karšto vandens sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
5
Pastatų šildymo sistemų rūšys ir jų įranga.
6
Reikalavimai šilumos apskaitos prietaisams ir jų įrengimas vartotojo šilumos punkte.
7
Šilumos punkto kontrolės matavimo prietaisai ir ir jiems keliami reikalavimai.
8
Šilumos punkto automatizavimo įrenginiai
9
Šilumos punkto telematavimai ir televaldymas
10
Įmonės technologiniai šilumos vartojimo įrenginiai.
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMAS
1
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems šilumos vartojimo įrenginius
2
Asmens, atsakingo šilumos ūkį, pareigos ir atsakomybė
3
Prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė
4
Valdytojo pareigos ir atsakomybė
5
Šilumos vartotojo pareigos ir atsakomybė
6
Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui
7
Pastato šilumos punkto ir šildymo sistemos hidraulinis bandymas
8
Pastato šildymo sistemos hidraulinis balansavimas
9
Pastato šildymo sistemos šiluminis bandymas
10
Pastato šildymo sistemos metrologinė priežiūra
11
Pastato šildymo sistemos aprašas
12
Šilumos vartojimo įrenginių techninė dokumentacija
13
Šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija
14
Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
Šilumos vartojimo įrenginių technologinis valdymas (įjungimas, priežiūra darbo metu,
15
reguliavimas pagal temperatūrinį grafiką ir higienos normų reikalavimus, stabdymas)
16
Šilumos vartojimo įrenginių techninė priežiūra
17
Šilumos apskaitos prietaisų veikimo ir jų plombų kontrolė
18
Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų priežiūra
Automatizavimo priemonių, kontrolės matavimo prietaisų priežiūra bei metrologinė
19
patikra.
20
Technologinių šilumos vartojimo įrenginių eksploatacija
21
Avarijos ir sutrikimai šilumos vartojimo įrenginiuose, jų likvidavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
22
organizavimas.

1
2
3
4

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054);TAR
2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
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Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 201405-17; 2014-12-01 TAR Dok. Nr. 18286; 2015-06-19 TAR Dok. Nr. 9814); aktuali
redakcija nuo 2016-01-01; Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01 - 2019-04-30;
3. LR Metrologijos įstatymas I-1452
4. 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.1206154; 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. 201421331); 2016-01-05 Nr.2016-00092;
5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111
6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
7.
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;
8. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 ;
2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
9. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);
10. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
11. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
12. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
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. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 1085499);
15. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr. 23849).

16. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
17. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
18. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
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19. 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;

VEIKLOS SRITIS: Šilumos vartojimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
2.3
PASTATO ŠILUMOS PUNKTUS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS
EKSPLOATUOJANTYS SPECIALISTAI
2.3.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas:
Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
2.3.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 2 lentelėje, Eil. Nr. 2.3 (šio dokumento 13
puslapyje)
2.3.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
1
2
3

Temos pavadinimas
ŠILUMOS ENERGETIKOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGINIAI.
Bendri techniniai reikalavimai.
Pastato prijungimo prie šilumos tinklų schemos
Pastatų šildymo sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
Karšto vandens sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
Pastatų šildymo sistemų rūšys ir jų įranga.
Reikalavimai šilumos apskaitos prietaisams ir jų įrengimas vartotojo šilumos punkte.
Šilumos punkto kontrolės matavimo prietaisai ir ir jiems keliami reikalavimai.

1
2
3
4
5
6
7
Šilumos punkto automatizavimo įrenginiai
8
9
Šilumos punkto telematavimai ir televaldymas
10
Įmonės technologiniai šilumos vartojimo įrenginiai.
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMAS
1
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems šilumos vartojimo įrenginius
2
Asmens, atsakingo šilumos ūkį, pareigos ir atsakomybė
3
Prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė
4
Valdytojo pareigos ir atsakomybė
5
Šilumos vartotojo pareigos ir atsakomybė
6
Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4

Pastato šilumos punkto ir šildymo sistemos hidraulinis bandymas
Pastato šildymo sistemos hidraulinis balansavimas
Pastato šildymo sistemos šiluminis bandymas
Pastato šildymo sistemos metrologinė priežiūra
Pastato šildymo sistemos aprašas
Šilumos vartojimo įrenginių techninė dokumentacija
Šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija
Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
Šilumos vartojimo įrenginių technologinis valdymas (įjungimas, priežiūra darbo metu,
reguliavimas pagal temperatūrinį grafiką ir higienos normų reikalavimus, stabdymas)

Šilumos vartojimo įrenginių techninė priežiūra
Šilumos apskaitos prietaisų veikimo ir jų plombų kontrolė
Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų priežiūra
Automatizavimo priemonių, kontrolės matavimo prietaisų priežiūra bei metrologinė
patikra.
Technologinių šilumos vartojimo įrenginių eksploatacija
Avarijos ir sutrikimai šilumos vartojimo įrenginiuose, jų likvidavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
Nelaimingi atsitikimai, jų prevencija ir tyrimas
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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054);
TAR 2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. LR Metrologijos įstatymas I-1452
3. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės. LR
Energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 (
4. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111
5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
6.
Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti
energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 Įsakymo pakeitimai; Žin.,
2012, Nr. 147-7586; 2014-12-31 Nr.2014-21338;
7. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
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8. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253
9. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424
10. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
11. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
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. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 1085499);
14. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).

15. Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų
patvirtinimo, 2010 m. liepos 10 d. Nr. D1-595/1-201, Žin. 2010-07-15, Nr. 84-4442;
16. Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo, 2003 m. liepos 23 d. Nr.V-455, Žin. 2007-12-06, Nr. 1275194;
17. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
18. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
19. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672; ;
20. 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;
21. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331; Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-21;
VEIKLOS SRITIS: Šilumos vartojimas
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJA:
2.4
PASTATO ŠILUMOS PUNKTUS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS
EKSPLOATUOJANTYS DARBININKAI
2.4.1. ATESTAVIMO SRITIS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas:
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Šilumos punktai iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
Šilumos punktai iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
2.4.2. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti 2 lentelėje, Eil. Nr. 2.4 (šio dokumento 14
puslapyje)
2.4.3. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VERTINIMO TEMOS
Eil. Nr.
Temos pavadinimas
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGINIAI.
1
Bendri techniniai reikalavimai.
2
Pastato prijungimo prie šilumos tinklų schemos
3
Pastatų šildymo sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
4
Karšto vandens sistemų įrengimo techniniai reikalavimai
5
Pastatų šildymo sistemų rūšys ir jų įranga.
6
Reikalavimai šilumos apskaitos prietaisams ir jų įrengimas vartotojo šilumos punkte.
7
Šilumos punkto kontrolės matavimo prietaisai ir ir jiems keliami reikalavimai.
Šilumos punkto automatizavimo įrenginiai
8
9
Šilumos punkto telematavimai ir televaldymas
10
Įmonės technologiniai šilumos vartojimo įrenginiai.
Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
11
tvarkos aprašas.
ŠILUMOS PUNKTO, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMAS
1
Reikalavimai darbuotojams eksploatuojantiems šilumos vartojimo įrenginius
2
Asmens, atsakingo šilumos ūkį, pareigos ir atsakomybė
3
Prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė
4
Valdytojo pareigos ir atsakomybė
5
Šilumos vartotojo pareigos ir atsakomybė
6
Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui
7
Pastato šilumos punkto ir šildymo sistemos hidraulinis bandymas
8
Pastato šildymo sistemos hidraulinis balansavimas
9
Pastato šildymo sistemos šiluminis bandymas
10
Pastato šildymo sistemos metrologinė priežiūra
11
Pastato šildymo sistemos aprašas
12
Šilumos vartojimo įrenginių techninė dokumentacija
13
Šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija
14
Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
Šilumos vartojimo įrenginių technologinis valdymas (įjungimas, priežiūra darbo metu,
15
reguliavimas pagal temperatūrinį grafiką ir higienos normų reikalavimus, stabdymas)

16
17
18
19
20
21
22

Šilumos vartojimo įrenginių techninė priežiūra
Šilumos apskaitos prietaisų veikimo ir jų plombų kontrolė
Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų priežiūra
Automatizavimo priemonių, kontrolės matavimo prietaisų priežiūra bei metrologinė
patikra.
Technologinių šilumos vartojimo įrenginių eksploatacija
Avarijos ir sutrikimai šilumos vartojimo įrenginiuose, jų likvidavimas
Potencialiai pavojingų įrenginių šilumos gamybos įmonėje priežiūros ir eksploatavimo
organizavimas.
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1
2
3
4

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
Profesinės rizikos vertinimas
Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis
Darbų sauga, eksploatuojant šilumos gamybos įrenginius
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; Pakeitimai: Žin., 2013-04-27 Nr. 43-2131;
Žin., 2013-09-21 Nr. 100-4970; TAR 2014-06-25 Nr. 2014-09105; TAR 2015-01-05 Nr.
2015-00042; TAR 2015-04-14 Nr. 2015-05763; TAR 2015-06-23 Nr. 2015-10054); TAR
2016-04-29 2016-03-25 įsakymas Nr. 1-98; Įsakymas 1-397, 2018-12-27 Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl
energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
2. 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.1206154; Pakeitimai:
3.
Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti
energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 Įsakymo pakeitimai; Žin.,
2012, Nr. 147-7586; 2014-12-31 Nr.2014-21338;
4. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (
5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297, (aktuali redakcija nuo 2012-09-27). Vėlesni pakeitimai: 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334 (2014-12-31 TAR, Dok. Nr. 21339); 2015 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1-119 (2015-05-12 TAR, Dok. Nr. 7125);
6. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82
(Žin., 2009, Nr. 73-2994); 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;
7. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253
8. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos ūkio ministro
1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424
9. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
10. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97- 4363), įsakymo pakeitimai: 2003 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr.73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin.,
2007, Nr. 9-368); Taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-148;
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. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos
energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 (Žin., 2012, Nr. 108-5499)
13. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos ūkio ministro 1999 m.
rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin.,1999, Nr. 80-2372); patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (2016-09-21, TAR, Dok. Nr.
23849).
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14. Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų
patvirtinimo, 2010 m. liepos 10 d. Nr. D1-595/1-201, Žin. 2010-07-15, Nr. 84-4442;
15. Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų
įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507
16. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 1-102 (2015-04-10 TAR, Dok. Nr. 5530);
17. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672;
18. 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;
19. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Žin., 200711-29, Nr. 123-5055; patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 lapkričio 26
d. įsakymu Nr. A1-331;
20.
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