
Elektros energetika 

 

 Paraiškos Nr. 

F PR EDA 10-15-001-01 Registravimo data: 

  

KEITIMAS Nr. 3, 2016-06-13 

KEITIMAS Nr. 6, 2016-09-30 

 

Vardas, pavardė:    

Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi):  

Asmens kodas:    

Adresas:   

Darbovietė:  

Pareigos:  

Darbovietės telefono Nr. kontaktams:  

Mobilaus telefono Nr.:  

Elektroninio pašto adresas:  

UAB „TUVLITA“ Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigai   

PARAIŠKA  (FORMA 1) 

Data: m.  mėn . d. 

Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos vadovui: Juozui Vaitkevičiui 

Prašau leisti atestuotis: 
 

PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS                  Kaina, EUR be PVM: 

                                                          
  (vardas, pavardė)  

Veiklos sritis 

Pažymėkite x 

energetikos 

darbuotojų 

kategoriją 

Energetikos darbuotojų kate-

gorija 

Nurodykite elektros 

įrenginių įtampą 
Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės 

Elektros 

energijos 

vartojimas 

AK  
VK  

 

Asmuo3, atsakingas už vartotojo 

elektros ūkį 
Iki 1000 V  
Iki 10 kV  

Iki 35 kV  
 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 
derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) 

elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti 

atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą 

AK  
VK  

PK  
 

Elektrotechnikos darbuotojas3, 

eksploatuojantis vartotojo elektros 

įrenginius1 

Iki 1000 V  
Iki 10 kV  

Iki 35 kV  

Iki 110 kV  
Iki 330 kV  

Iki 400 kV  
 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) vartotojo elektros įrenginius1 

Elektros 

objektų ir 

įrenginių 

statyba 

(montavimas) 

AK  

VK  

PK  
 

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 
statybos (montavimo) įmonių 

vadovai ar jų įgalioti asmenys, 

atsakingi už elektros įrenginių1, 6 
statybos (montavimo) organizavi-
mą 

Iki 1000 V  

Iki 10 kV  

Iki 35 kV  
Iki 110 kV  

Iki 330 kV  

Iki 400 kV  
 

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (monta-

vimą) 

AK  

VK  
PK  

 

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys 

specialistai, darbininkai 

Iki 1000 V  

Iki 10 kV  
Iki 35 kV  

Iki 110 kV  

Iki 330 kV  
Iki 400 kV  

 

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įren-

ginius1, 6 

Atestavimo rūšis Pradinis   
 

Periodinis  
 

Papildomas  
 

Pageidaujama atestacijos vieta Vilnius  Kaunas   Klaipėda   Šiauliai   Panevėžys   Užsakovo patalpos  
 

1  Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, virš 1000V. 
3  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu 

Nr. 1-100 (Žin.,   2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo 

elektros kategorijos: PK, VK, AK. 
4  Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“. 
6  Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“. 

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai.     Arba Už paslaugą apmokės darbdavys.  
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KEITIMAS Nr. 3, 2016-06-13 

KEITIMAS Nr. 6, 2016-09-30 

 

  

 
 (įmonės pavadinimas) 

 
 (Adresas) 

 
 (Faksas, el.paštas, kuriais galima būtų atsiųsti išankstinę sąskaitą/ PVM sąskaitą faktūrą) 

 
 (Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas) 

 

Sutinku laikytis visų atestavimo reikalavimų ir pateikti visą reikalingą informaciją vertinimui.  

Sutinku, kad mano asmens duomenys bus naudojami identifikuoti asmenį informacinėje sistemoje 

ir statistikos tikslais.  

Parašu patvirtinu, kad su kvalifikaciniais reikalavimais, energetikos darbuotojo pažymėjimą išda-

vimo, papildymo bei pratęsimo tvarka, energetikos darbuotojo pažymėjimų panaikinimo ir sustabdymo 

tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.  

Parašu patvirtinu, kad visa prašyme pateikta ir pridedama informacija yra teisinga.  

Pateikti dokumentai ir dokumentų kopijos patvirtintos mano arba įmonės atsakingo darbuotojo pa-

rašais.  

PRIDEDAMA:  

1.  Gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas  lapų.  

2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, lapų.  

3.  Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir priedų kopijos, lapų.  

4.  Kiti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, lapų.  
 

Pastabos:  

Jūsų pateikti duomenys bus skirti tik vidiniam įmonės naudojimui ir nebus teikiami trečiosioms 

šalims. 

Jums užpildžius šia paraišką, PVM sąskaitą faktūrą gausite faksu arba elektroniniu paštu (origina-

lą pasiimsite prieš atestaciją). Prašome, PVM sąskaitą faktūrą apmokėti iki atestavimo pradžios.  

Neapmokėjus PVM sąskaitos faktūros, negalėsite dalyvauti atestacijoje.  

      (Energetikos darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

**************************  Pildo tik sertifikavimo įstaigos atstovas *************************** 

Paraiškos analizės įrašai* 
Sertifikavimo įstaigos  

darbuotojas 
Parašas Data 

Paraiška pateikta tinkamai  

(tinkamą pažymėti x)  

TAIP 

 

NE 

 

   

Išsilavinimą patvirtinantys doku-

mentai ir priedai  

(tinkamą pažymėti x) 

TAIP 

 

NE 

 

   

kvalifikaciją patvirtinantys doku-

mentai (tinkamą pažymėti x) 

TAIP 

 

NE 

 

   

Kvalifikacijos tobulinimo doku-

mentai (tinkamą pažymėti x) 

TAIP 

 

NE 

 

   

Pareiškėjas atitinka sertifikavimo 

srities reikalavimams, leidžiama 

pradėti sertifikavimo procesą  

(tinkamą pažymėti x) 

TAIP 

 

NE 

 

   

Sertifikavimo (atestavimo) rūšis: PRADINIS:  PERIODINIS:  PAPILDOMAS:   

*- Pildo sertifikavimo įstaigos atstovas 


