F PR EDA 10-15-01
SUTARTIS SU SERTIFIKUOJAMU ASMENIU
m.

mėn.

d.

I. SUTARTIES ŠALYS
Lietuvos ir Vokietijos UAB “TUVLITA” Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga (toliau - EDA), atstovaujama
, veikiančio pagal įgaliojimą Nr.
, išduotą
,
ir
(fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

(toliau vadinama – Energetikos darbuotojas), sudarėme šią energetikos darbuotojo sertifikavimo sutartį (toliau
vadinama – Sutartis), kuri sudaryta vadovaujantis LR energetikos ministro 2012-11-07 įsak. Nr. 1-220 patv. "Energ.
objektus, įrenginius statančių ir ekspl. darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo" nuostatomis bei LST EN ISO 17024:2012
nustatytais reikalavimais.
II. SUTARTIES DALYKAS
3. Energetikos darbuotojo sertifikavimas pagal jo Paraiškoje nurodytą pageidaujamą sertifikavimo sritį.
III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
4. EDA įsipareigoja:
4.1. supažindinti Energetikos darbuotoją su EDA sertifikavimo proceso aprašymu, taikoma sertifikavimo schema
ir sertifikavimo srities reikalavimais, įvertinimo (egzamino) proceso aprašymu, teisėmis, pareigomis ir mokesčiais;
4.2. objektyviai bei prisilaikant nustatytų procedūrų atlikti paraiškos nagrinėjimo ir įvertinimo procesą,
egzaminavimo procesą ir, remiantis sertifikavimo proceso metu surinkta informacija, priimti sprendimą dėl
Energetikos darbuotojo sertifikavimo;
4.3. sėkmingai išlaikius egzaminą sertifikuoti Energetikos darbuotoją ir jam išduoti nustatytos formos Sertifikatą;
4.4. nedelsiant informuoti Energetikos darbuotoją apie išduoto Sertifikato galiojimo sustabdymą, panaikinimą arba
sertifikavimo srities susiaurinimą (Paraiškoje arba šioje Sutartyje nurodytais kontaktais);
4.5. užtikrinti visos gautos informacijos apie Energetikos darbuotoją konfidencialumą.
5. Energetikos darbuotojas įsipareigoja:
5.1. Paraiškos nagrinėjimui ir įvertinimui pateikti visą reikalingą informaciją bei užtikrinti jos teisingumą;
5.2. laikytis EDA patvirtinto sertifikavimo proceso reikalavimų, taip pat saugos darbe taisyklių reikalavimų;
5.3. informuoti EDA apie aplinkybes, kurios Sutarties pasirašymo metu ar vėliau galėtų pakenkti galimybei atitikti
sertifikavimo reikalavimus;
5.4. nedelsiant informuoti EDA, jei su bent vienu EDA darbuotoju jį sieja galimi interesų konflikto šaltiniai (pvz.:
giminystės, verslo, finansiniai ir pan.) arba kuris nors EDA egzaminuotojas 2 metų laikotarpyje yra dalyvavęs jo
mokyme ar konsultavime;
5.5. neplatinti konfidencialios egzaminų medžiagos bei laikytis sąžiningumo reikalavimų egzamino metu;
5.6. neįsinešti į egzamino vietą neteisėtų pagalbinių priemonių, egzamino metu nesinaudoti informacijos paieškos
priemonėmis, mobiliąją balso ar duomenų perdavimo ryšio technika;
5.7. nesinaudoti sertifikavimu tokiu būdu, kuris diskredituotų sertifikavimo įstaigą, nedaryti jokių pareiškimų,
susijusių su sertifikavimu, kurie sertifikavimo įstaigos (EDA) nuomone yra klaidinantys ar neleistini;
5.8. išduotą Sertifikatą naudoti tik apibrėžtoje sertifikavimo srityje, apimant Sertifikato galiojimo sąlygas ir
apribojimus;
5.9. gavus informaciją apie išduoto Sertifikato galiojimo sustabdymą ar panaikinamą, nedelsiant nutraukti
naudojimąsi Sertifikatu, gražinti sertifikavimo įstaigai visus išduotus sertifikatus ir nenaudoti jokių nuorodų į
sertifikavimo statusą;
5.10. nenaudoti Sertifikato klaidinančiu būdu;
5.11. praradus ar sugadinus Sertifikatą nedelsiant apie tai informuoti EDA, informuoti EDA apie pasikeitusią
kontaktinę informaciją.
IV. KITOS NUOSTATOS
6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki išduoto Sertifikato galiojimo, sustabdymo arba panaikinimo
termino.
7. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, ginčus atsako įstatymų
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista ar papildyta Šalių susitarimu.
9. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
EDA:
Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“
Lentvario g. 7A, LT-02300 Vilnius
Įm. kodas 110584095, PVM kodas LT105840917

A.V. (parašas)

Energetikos darbuotojas:
Vardas, pavardė:

(parašas)

