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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 25 punktu,
Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.3 papunkčiu, Sertifikavimo įstaigos parengtos
energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252 „Dėl
Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos
aprašo“, 28 punktu ir atsižvelgdama į 2021 m. rugsėjo 3 d. UAB „Tuvlita“ Energetikos darbuotojų
sertifikavimo įstaigos prašymą ir 2021 m. rugsėjo 15 d. patikslinimą bei Tarybos Techninės
priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. pažymą Nr. O5E1122 „Dėl UAB „Tuvlita“ Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos energetikos darbuotojų
sertifikavimo schemos derinimo“ Taryba n u t a r i a:
Derinti koreguotas 2019 m. vasario 2 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos sprendimu Nr. SP-2 suderintas:
1. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą;
2. Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo
programą.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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