
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
  

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. BALANDŽIO 25 D. 

ĮSAKYMO NR. V-334 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO LIETUVOS ELEKTROS 

ENERGETIKOS ASOCIACIJAI“ PAKEITIMO  

  

2022 m. birželio 7 d. Nr. V-923 

Vilnius 

  

 

Atsižvelgdama į Lietuvos elektros energetikos asociacijos 2022 m. gegužės 18 d. 

teikimą Nr. S-9 „Dėl akreditacijos vertinti (pripažinti) asmens įgytas kompetencijas“: 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 

25 d. įsakymą Nr. V-334 „Dėl akreditacijos suteikimo Lietuvos elektros energetikos asociacijai“ ir 

išdėstau jį nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

ASOCIACIJAI 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 26 straipsnio 1 

dalies 10 punktu, Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 

1 d. įsakymu Nr. V-1223 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir 

jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16.1 ir 17.1 papunkčiais ir Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro 2013 m. kovo 1 d. teikimu Nr. V7-52 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę 

vertinti asmens įgytas kompetencijas, akreditavimo“: 

1. S u t e i k i u  akreditaciją Lietuvos elektros energetikos asociacijai (buveinė – 

Rinktinės g. 2, Vilnius) ir teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal Kompetencijų (pagal 

kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Lietuvos elektros energetikos asociacijai, sąrašą 

(priedas). 

2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 

25 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl akreditacijos suteikimo Lietuvos elektros energetikos asociacijai“ 

priedo Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Lietuvos elektros 

energetikos asociacijai, sąrašą ir išdėstau jį nauja redakcija: 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Elektrikas,  

LTKS IV 

1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus. 

2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos 

signalizacijos) įrenginius. 

3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. 

4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir 

galios elektros įrenginių instaliaciją. 
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5. Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, įvadinių 

apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos įrenginius. 

6. Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–400 kV įtampos 

elektros įrenginius. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymą 

Nr. V-825 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl 

akreditacijos suteikimo Lietuvos elektros energetikos asociacijai“ papildymo“; 

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą 

Nr. V-1137 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo 

Nr. V-334 „Dėl akreditacijos suteikimo Lietuvos elektros energetikos asociacijai“ papildymo“. 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė 

 
 


