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1. TAIKYMO SRITIS, TIKSLAS 
 

1.1. Šis sertifikavimo dokumentas taikomas egzaminavimo centrų, kuriuose atliekamas energetikos 
darbuotojų atestavimas, įvertinimui ir priežiūrai. 

1.2. Šio dokumento tikslas – nustatyti egzaminavimo centrų įvertinimo ir priežiūros eigą. 
 

2. NUORODOS 
 

2.1. LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo 
įstaigoms (ISO/IEC 17024). 

2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtintas 
„Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos 
aprašas“. 

2.3. Sertifikavimo schema SA-04 „Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“ 
2.4. Sertifikavimo procedūra SP-04 „Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas“. 
2.5. Sertifikavimo procedūra SP-05 „Egzaminavimo centro (energetikos darbuotojų atestavimui) 

įvertinimas ir priežiūra“. 
 

3. TERMINAI IR APIBRĖŽTYS 
 

3.1. Egzaminavimo centras – įmonė, įstaiga ar organizacija, kurių patalpose vykdomas energetikos 
darbuotojų žinių vertinimas. 

 

4. VALDYMO APRAŠYMAS 
4.1. Bendrosios nuostatos 

 

4.1.1.  Egzaminavimo centrus gali steigti bet kuri įmonė turinti reikiamas patalpas. Egzaminavimo centrai 
gali būti steigiami nuolatiniam energetikos darbuotojų egzaminų vykdymui arba įmonėse tik savo 
darbuotojų kvalifikacijos tikrinimo egzaminams vykdyti. 

4.1.2. Sertifikavimo įstaiga su egzaminavimo centrais pasirašo bendradarbiavimo sutartį, kurioje 
numatomos bendradarbiavimo sąlygos ir atsakomybės. 

 

4.2. Įsteigto nuolatinio egzaminavimo centro įvertinimas 
 

4.2.1. Egzaminų centro galimybes vykdyti energetikos darbuotojų kvalifikacijos tikrinimą vertina 
Sertifikavimo įstaiga pagal procedūrą SP-05 „Egzaminavimo centro (energetikos darbuotojų atestavimui) 
įvertinimas ir priežiūra“. 

4.2.2. Įmonė ar įstaiga, norinti tapti egzaminavimo centru, privalo pateikti prašymą Sertifikavimo 
įstaigai dėl jos, kaip egzaminavimo centro įvertinimo ir pripažinimo.  

4.2.3. Paskirtas sertifikavimo įstaigos darbuotojas vyksta į steigiamą egzaminavimo centrą ir patikrina, 
ar egzaminavimo centro patalpose gali būti vykdomas energetikos darbuotojų atestavimas. 

 

4.3. Egzaminavimo centrui keliami reikalavimai 
 

4.3.1. Egzaminavimo centro pagrindinis uždavinys yra sudaryti tinkamas sąlygas atlikti energetikos 
darbuotojų atestavimą. Šiam tikslui centras turi: 

a) suteikti saugias ir higienos normas atitinkančias patalpas; 
b) egzamino metu aprūpinti visomis reikalingomis materialinėmis, techninėmis priemonėmis kandidatus 

ir sertifikavimo ekspertus; 
c) užtikrinti nešališkumą, konfidencialumą ir interesų konflikto prevencijos sąlygas; 
d) sudaryti sąlygas Sertifikavimo įstaigos atsakingiems darbuotojams atlikti egzaminavimo centro 

įvertinimus; 
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4.3.2. Egzaminavimo centras visiškai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos 
reikalavimų laikymąsi kvalifikacijos tikrinimo egzaminų metu. 
 

4.4. Reikalavimai egzaminavimo centro patalpoms 
 

4.4.1. Egzaminavimo centro patalpos turi: 
a) būti pritaikytos egzamino atlikimui ir įrengtos pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

ir darbo higienos reikalavimus; 
b) egzaminavimo vieta įsteigta taip, kad nebūtų trukdoma kandidatams, kurių atestavimas atliekamas. 

Kiekvienam kandidatui turi būti atskiras, patogus rašyti stalas ir kėdė, rašymo priemonės; 
c) būti numatyta darbo vieta sertifikavimo ekspertui, priemonė pateikti informacijai (pavyzdžiui, 

rašymo lenta), galimybė įjungti kompiuterį. 
 

4.5. Reikalavimai egzaminavimo centro personalui 
 

4.5.1. Egzaminavimo centro personalas turi užtikrinti nešališkumą, konfidencialumą ir interesų 
konflikto prevencijos sąlygas. Matydamas, kad šių sąlygų užtikrinti negalės – privalo nedelsiant apie tai 
informuoti Sertifikavimo įstaigą. 

 

 


