ATESTAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA
1. Esant karantino režimui, ekstremaliai situacijai, nepaprastajai padėčiai ar kitiems vyriausybės
įvestiems apribojimams ir rekomendacijoms, taip pat pareiškėjams pageidaujant, energetikos
darbuotojų atestavimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas atestavimo
procesas. Atestavimas nuotoliniu būdu vykdomas užtikrinant [3.1., 3.2., 3.3.] dokumentuose
nurodytus reikalavimus, naudojant informacijos ir ryšio technologijų priemones. Specialistas,
atsakingas už IT įmonėje, jei reikia, konsultuoja pareiškėjus technologijų, reikalingų atestavimui,
naudojimo klausimais, užtikrinant kokybės vadybos sistemos reikalavimus.
2. Atestavimas nuotoliniu būdu gali būti vykdomas iš namų arba atvykstant į darbo vietą, kur yra
galimybė prisijungti prie nuotolinio atestavimo aplinkos, nepažeidžiant vyriausybės nutarimų ir
rekomendacijų.
3. Technologiniai reikalavimai atestavimui nuotoliniu būdu:







Kompiuteris su Windows 7 arba naujesne operacine sistema;
Laidinis arba mobilusis interneto ryšys;
įdiegta interneto naršyklė Chrome, Firefox arba EDGE Chromium;
integruoti į kompiuterį mikrofonas, vaizdo kamera arba, jei jų nėra,
prijungti per USB, vartotojo identifikavimui;
elektroninis paštas;
rekomenduojama Microsoft Teams programa;

4. Pareiškėjas, teikdamas paraišką elektroniniu būdu, laiške nurodo paraiškoje nurodytų asmenų
elektroninio pašto adresą(us), kuriuo kandidatams siunčiama nuoroda į vaizdo konferenciją sutartą
dieną sutartu laiku.
5. Pusvalandį iki atestavimo pradžios, Sertifikavimo skyriaus specialistas kiekvienam kandidatui
elektroniniu paštu siunčia pasižadėjimą ir prisijungimo duomenis prie virtualios Moodle atestavimo
aplinkos. Kiekvieno kandidato paskyra tuo metu būna neaktyvi ir prie jos prisijunti galimybės nėra.
Su pasižadėjimu kandidatas susipažįsta pasirašytinai ir, nuskenavęs jį, elektroniniu paštu atsiunčia
atgal sertifikavimo skyriui.
6. Atestavimas vykdomas realiuoju (sinchroniniu) laiku. Sutartu su sertifikavimo skyriumi laiku,
kandidatas jungiasi prie elektroniniu paštu atsiųstos nuorodos Microsoft Teams programos pagalba
į vaizdo konferenciją. Visi kandidatai ir egzaminuotojas, esantys skirtingose vietų patalpose, turi
matyti vaizdą ir girdėti žodžiu pateikiamą informaciją. Kandidato asmens tapatybė nustatoma pagal
prisijungimo į vaizdo konferenciją elektroninio pašto adresą ir kameros pagalba pateikiant savo
asmens dokumentą, tapatybės identifikavimui. Patikrinęs visų prisijungusių kandidatų tapatybes,
egzamino stebėtojas informuoja kokia yra atestavimo eiga ir leidžia kandidatams jungtis prie testų.
Prieiga prie testų yra suaktyvinama 10 minučių iki nustatyto atestavimo laiko.
7. Testavimo metu kandidatas gali naudotis teisės aktų savo turimu popieriniu egzemplioriumi.
Egzaminuotojas Web kameros pagalba stebi kandidatus kaip jie laikosi nustatytos tvarkos, ar
nenaudoja kitų interneto naršyklės langų.
8. Pasibaigus nustatytam egzamino laikui, testo sprendimas automatiškai nutraukiamas. Siekiant
užtikrinti klausimynų saugumą ir konfidencialumą, kandidatas kompiuterio ekrane nemato išspręsto
testo rezultato. Jį jam praneša egzaminuotojas žodžiu ir, jeigu kandidatas pageidauja, nurodomos
padarytos klaidos. Jeigu kandidatas pageidauja, su padarytomis klaidomis jis galės susipažinti
pasibaigus ekstremaliai situacijai atvykęs į sertifikavimo skyrių.
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