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AKCIN Ė BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“ 
 

GAMYBINI Ų PADALINI Ų DARBUOTOJŲ (darbinink ų) MOKYMO IR ATESTAVIMO 
MATRICA  

 
     

Instruktavimų, 
mokymų ir 
atestavimų 

pavadinimas 

Mokymo apimtis 
Mokymo faktą 
patvirtinantis 
dokumentas 

Dokumentas, kuriuo 
vadovaujamasi 
organizuojant 

mokymą 

Atsakingas 
padalinys 

1 2 3 4 5 
Įvadinis 
instruktavimas  

BDS-1 instrukcija Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas 

Darbuotojų 
instruktavimo 
taisyklės, p.10 

Darbuotojų  
saugos ir 
sveikatos 
skyrius (DSS) 

 Instruktavimas 
darbo vietoje   

BDS ir CS 
instrukcijos, 
priskirtos konkrečiai 
pozicijai  

Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas 

Darbuotojų 
instruktavimo 
taisyklės, p.14, p.15 

DSS ir 
padalinių 
vadovai 

Tikslinis 
instruktavimas   

Pavojingų darbų 
atlikimui pagal  
leidimus ar 
vienkartines 
užduotis 

Tikslinio 
instruktavimo 
kortelė 

Darbuotojų 
instruktavimo 
taisyklės, p.20 

DSS ir 
padalinių 
vadovai 

Civilinės saugos 
mokymai, pratybos 
pagal avarijų 
likvidavimo planus 
(ALP) 

CS instrukcijos, 
pagal pratybų 
grafikus ir poreikį 

Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas, Pratybų 
ataskaitos  

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, p. 8; 
CS-4, p.4 

DSS ir 
padalinių 
vadovai 

PROFESIJOS mokymas darbo vietoje:   
Profesinis mokymas 
kvalifikacijai 
patvirtinti  
(įsidarbinus, 
perkėlus iš kitos 
darbo vietos, kitų 
pareigų) 

Mokosi darbo 
vietoje, mokymui 
vadovauja patyrę 
mokymo vadovai. 
Mokymas trunka iki 
3 mėn. (Mokosi 
aptarnaujamo 
baro/bloko 
technologinę 
schemą, technol. 
reglamento 
parametrus)  

Atestavimo 
komisijos 
protokolas  

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, IV sk. 
Darbuotojų 
adaptacijos taisyklės 
 

Personalo 
skyrius ir 
padalinių 
vadovai 

Papildomas profesinis mokymas 
Stažuotė 
gamybiniams 
įgūdžiams prisiminti 

Nustatoma remiantis 
darbuotojo 
pereiginiuose 
nuostatuose 
nustatytais 
kvalifikaciniais 
reikalavimais, 
įforminama  
Profesinio mokymo 
inicijavimo formoje 

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, IV sk. 
 

Personalo 
skyrius ir 
padalinių 
vadovai 
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1 2 3 4 5 

Specialieji  (kitaip -
tikslinės paskirties) 
kursai 

Specialūs kursai 
organizuojami, 
modernizavus 
/pakeitus 
technologiją, 
automatizavus 
proseso valdymą ir 
pan.  (Apimtis 
įvairi: nuo kelių val. 
iki kelių  savaičių) 

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, IV sk. 
 

Personalo 
skyrius ir 
padalinių 
vadovai 

Kvalifikacijos 
kėlimo mokymai   

Vyksta darbo 
vietoje, skirtas 
papildomų 
blokų/barų 
įsisavinimui, kad 
maždaug per 
2,5metų operatorius 
išmoktų visą 
įrenginį.   

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VI sk; 
Kolektyvinės 
sutarties 2016-2017 
m., 5 priedas 
 

Personalo 
skyrius ir 
padalinių 
vadovai 

Mokymas ir atestavimas techninės saugos  klausimais 
Darbuotojų 
mokymas ir 
atestavimas 
įsidarbinus (vyksta 
kartu su profesiniu 
mokymu)   

Darbo įrenginių 
saugaus 
eksploatavimo 
instrukcijos, 
aplinkosaugos, 
darbo su 
nuodingomis 
medžiagomis saugos 
reikalavimai ir t.t.- 
trunka iki 3 mėn. 

Atestavimo 
komisijos 
protokolas ir 
įrašas atestacijos 
pažymėjime;                                                                                               

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 
 

Personalo 
skyrius ir 
padalinių 
vadovai 

Energetikos 
darbuotojų 
mokymas 
atestavimas 
energetikos 
įrenginių techninės  
eksploatacijos 
klausimais 

Energetikos 
įrenginių saugaus 
eksploatavimo 
instrukcijos, 
aplinkosaugos, 
elektrosaugos 
reikalavimai ir t.t.- 
trunka iki 2 mėn. 

Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo 
protokolas ir 
Energetikos 
darbuotojo 
pažymėjimas 

Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo tvarkos 
aprašas 

Padalinių 
vadovai ir  
Personalo 
skyrius  

Slėginių indų 
operatorių mokymo 
programa 

Kursus vykdo 
licencijuotos 
mokymo įstaigos 
programos trukmė-
apie 74 val. 

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106  kodas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 
 

Personalo 
skyrius 

Naftos perdirbimo 
technologinių bei 
garo ir karšto 
vandens vamzdynų 
operatoriaus  
mokymo programa 

Kursus vykdo 
licencijuotos 
mokymo įstaigos, 
programos trukmė-
apie 78 val. 

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106  kodas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 
 

Personalo 
skyrius 
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1 2 3 4 5 
Garo katilų-
utilizatorių 
operatorių mokymo 
programos 

Kursus vykdo 
licencijuotos 
mokymo įstaigos 
programos trukmė- 
apie 200val. 

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106  kodas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 
 

Personalo 
skyrius 

Pirmos pagalbos ir 
higienos įgūdžių 
mokymo kursai 

Programos trukmė  
6 val. 

Sveikatos žinių 
atestavimo 
pažymėjimas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VII sk. 

Personalo 
skyrius 

Gaisrinės saugos 
mokymai 

Programos trukmė  
4 val.   

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VII sk. 

Personalo 
skyrius 

Periodiniai mokymai/atestavimai techninės saugos klausimais  
 Atestavimas darbo  
įrenginių techninės 
saugos ir  
eksploatacijos 
klausimais 

ne rečiau kas 3 
metai 

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo 
skyrius 

 Energetikos 
darbuotojų 
atestavimas  
įrenginių techninės  
eksploatacijos 
klausimais 

ne rečiau kas 3 
metai 

Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo 
protokolas ir 
Energetikos 
darbuotojo 
pažymėjimas 

Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo tvarkos 
aprašas 

Padalinių 
vadovai 

Slėginių indų 
operatorių mokymo 
programa 

kas 3 metai pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo 
skyrius 

Naftos perdirbimo 
technologinių bei 
garo ir karšto 
vandens vamzdynų 
operatoriaus 
mokymo programa 

kas 3 metai pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo 
skyrius 

Garo katilų-
utilizatorių 
operatorių mokymo 
programos 

kas 3 metai pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo 
skyrius 

Pirmos pagalbos ir 
higienos įgūdžių 
mokymo kursai 

kas 5 metai Sveikatos žinių 
atestavimo 
pažymėjimas 

 Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo 
skyrius 

Gaisrinės saugos 
mokymai 

kas 3 metai Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo 
skyrius 
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   INŽINIERI Ų APTARNAUJANČIŲ GAMYBINIUS PADALINIUS ATESTAVIMO MATRICA 

     

Instruktavimų, 
mokymų ir 
atestavimų 

pavadinimas 

Mokymo apimtis 
Mokymo faktą 
patvirtinantis 
dokumentas 

Dokumentas, 
kuriuo 

vadovaujamasi 
organizuojant 

mokymus 

Atsakingas 
padalinys 

1 2 3 4 5 
Įvadinis 
instruktavimas  

BDS-1 instrukcija Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas 

Darbuotojų 
instruktavimo 
taisyklės, p.10 

DSS 

Instruktavimas 
darbo vietoje   

BDS ir CS 
instrukcijos, 
priskirtos konkrečiai 
pozicijai  

Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas 

Darbuotojų 
instruktavimo 
taisyklės, p.14, 
p.15 

DSS ir padalinių 
vadovai 

Tikslinis 
instruktavimas   

Pavojingų darbų 
atlikimui pagal  
leidimus ar 
vienkartines 
užduotis 

Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas 

Darbuotojų 
instruktavimo 
taisyklės, p.20 

DSS ir padalinių 
vadovai 

Civilinės saugos 
mokymai, pratybos 
pagal avarijų 
likvidavimo planus 
(ALP) 

CS instrukcijos, 
pagal pratybų 
grafikus ir poreikį 

Instruktavimo 
registracijos 
žurnalas, Pratybų 
ataskaitos  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, p. 8; 
CS-4, p.4 

DSS ir padalinių 
vadovai 

Mokymas ir atestavimas techninės saugos  klausimais 
Energetikos 
darbuotojų 
atestavimas  
įrenginių techninės  
eksploatacijos 
klausimais 

elektros ūkio šakos 
inž. -kas 5 metai; 
šilumininkai- kas 5 
metus, dujininkai - 
kas 5m. 

Energetikos 
darbuotojo 
pažymėjimas 

Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo 
tvarkos aprašas 

Personalo skyrius 
ir padalinių 
vadovai 

Slėginių indų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Slėginių vamzdynų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Garo ir karšto 
vandens vamzdynų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Pavojingų medžiagų 
talpyklų priežiūros 
meistrų mokymo 
programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 
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1 2 3 4 5 

Vidutinio slėgio 
garo katilų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Keliamųjų kranų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Lift ų priežiūros 
meistrų mokymo 
programa 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos  

Atestacijos 
pažymęjimas, 
Pažymėjimas 
3106 kodas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Darbuotojų, kurių 
veikla susijusi su 
nuodingųjų 
medžiagų 
naudojimu, 
mokymas ir 
atestavimas 

Mokyti ir atestuoti 
turi teisę 
licencijuotos 
mokymo įstaigos, 28 
ak.val.kursas  

Sveikatos žinių 
pažymėjimas  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Pirmos pagalbos ir 
higienos įgūdžių 
mokymo kursai 

Programos trukmė,  
6 val. 

Sveikatos žinių 
atestavimo 
pažymėjimas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Gaisrinės saugos 
mokymai 

Programos trukmė,  
4 val.   

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Periodiniai mokymai/atestavimai techninės saugos klausimais 
 Energetikos 
darbuotojų 
atestavimas  
įrenginių techninės  
eksploatacijos 
klausimais 

elektromonteriai- 
kas 5 metai; 
šilumininkai- kas 5 
metus, dujininkai -
kas 5 m. 

Energetikos 
darbuotojo 
atestatas 

Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo 
tvarkos aprašas 

Personalo skyrius 
ir padalinių 
vadovai 

Slėginių indų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Slėginių vamzdynų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Garo ir karšto 
vandens vamzdynų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Pavojingų medžiagų 
talpyklų priežiūros 
meistrų mokymo 
programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 
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1 2 3 4 5 

Vidutinio slėgio 
garo katilų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Keliamųjų kranų 
priežiūros meistrų 
mokymo programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Lift ų priežiūros 
meistrų mokymo 
programa 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

pratęsimai įrašomi 
į atestacijos 
pažymėjimą  

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Pirmos pagalbos ir 
higienos įgūdžių 
mokymo kursai 

ne rečiau kaip kas 5 
metai 

Sveikatos žinių 
pažymėjimas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Darbuotojų, kurių 
veikla susijusi su 
nuodingųjų 
medžiagų 
naudojimu, 
mokymas ir 
atestavimas 

ne rečiau kaip kas 5 
metai   

Sveikatos žinių 
pažymėjimas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

Gaisrinės saugos 
mokymai 

ne rečiau kaip kas 3 
metai 

Atestavimo 
komisijos 
protokolas 

Darbuotojų 
privalomo 
mokymo 
taisyklės, VIII sk. 

Personalo skyrius 

 
 


