PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
32 priedas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
___________________ TERITORINIS SKYRIUS
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ATESTATUOSE
NUSTATYTOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PATIKRINIMO AKTAS
_________________ Nr. __________

(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: ____________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: ___________________________________________________________
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) _________________________
Patikrinimo data ir laikas: nuo ________________________ iki _________________________
Patikrinimo vieta (objektas): ______________________________________________________
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: ___________________________________________________________

(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Įvertinimas
Eil.
Nr.

Teisės akto reikalavimas

taip ne
x

1.
2.

Ar ūkio subjekto energetikos įrenginių
eksploatavimo
veikos
atestato
galiojimo laikas nesibaigęs? (EĮ 3 d.)
Ar ūkio subjektas turi galiojančius
technologinius, norminius, metodinius
ir techninius dokumentus, kuriuose
nurodyti eksploatuojamų įrenginių
techniniai
duomenys,
rekomenduojamos
eksploatavimo
procedūros ir pan., būtinus atestate
nurodytiems darbams atlikti?

x

neaktualu/
netikrinta
x

Pastabos

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Ar ūkio subjektas turi norminių aktų
reikalavimus atitinkančią techninę,
technologinę įrangą ir prietaisus,
būtinus atestate nurodytiems darbams
atlikti?
Ar ūkio subjektas turi energetikos
įrenginiams eksploatuoti teisės aktų
nustatyta tvarka atestuotus reikiamos
kvalifikacijos darbų vadovus ir
specialistus, dirbančius ūkio subjekte
pagal darbo sutartį? (AT 12.3 p., 22.4
Ar sudaryti atestuojamų ūkio subjekto
energetikos darbuotojų pareigybių
(pozicijų) sąrašai? (EOĮĮEDATA 14.1
Ar nustatyti specialieji kvalifikaciniai
reikalavimai, taikomi ūkio subjekto
energetikos darbuotojams, kai nėra
norminių teisės aktų, nustatančių
kvalifikacinius
reikalavimus?
(EOĮĮEDATA 14.2 p.)
Ar ūkio subjektas atlieka darbuotojų
atestavimą teisės aktų nustatytais
atvejais? (EOĮĮEDATA 14.3 p.)
Ar ūkio subjektas nustatė savo
darbuotojų atestavimo tvarką?
(EOĮĮEDATA 14.3 p.)
Ar ūkio subjekto vadovas ar jo
įgaliotas asmuo nustatė energetikos
darbuotojų kategorijų (pareigybių),
kurias užimantys asmenys privalo
periodiškai kelti savo kvalifikaciją,
Ar atestato turėtojas užtikrina Lietuvos
Respublikos
įstatymų
nustatytų
pareigų ir teisės aktais nustatytų
reikalavimų laikymąsi? (AT 49 p.)
Ar ūkio subjektas, teikdamas atestate
nurodytas
energetikos
įrenginių
eksploatavimo paslaugas, laikosi
teisės aktų nustatytų reikalavimų? (AT

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Ar ūkio subjektas atestato galiojimo
laikotarpiu įgaliojo kitus asmenis
verstis atestatu reglamentuojama
veikla arba perdavė jiems šią teisę
pagal sutartį?
Ar ūkio subjektas atestato turėjimo
laikotarpiu
atliko
atestato
privalomajame priede nenurodytus
Ar ūkio subjektas teikia Valstybinei
energetikos
reguliavimo
tarybai
informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytoms pareigoms
vykdyti? (AT 53 p.)
Ar atestato galiojimo laikotarpiu
keitėsi ūkio subjekto vadovai, kurie
privalo būti atestuoti teisės aktų
nustatyta tvarka?
Ar atestato galiojimo laikotarpiu
keitėsi ūkio subjekto pavadinimas,
teisinė forma, kodas, buveinė? (AT
54
) subjektas atestato galiojimo
Ar 2ūkio

laikotarpiu buvo įspėtas apie galimą
atestato galiojimo sustabdymą arba
atestato galiojimo panaikinimą?
(AT 59 p.)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:
1. EĮ – Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto _____________ punkte (-uose) nurodyto (-tų)
teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).
Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų
reikalavimų.
_________________________________
(VERT pareigūno pareigos)

__________

_________________________

__________

_________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Susipažinau:
__________________________________
(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

