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Kodas / Skyrius

Sertifikavimo įstaigai
UAB „SDG“ Inžinerijos departamentui

Išankstinė
sąskaita

PVM
Sąsk.-faktūra

(Pildo UAB „SDG“)

PARAIŠKA
DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJO ATESTAVIMO
20
m.
mėn.
d.

(Energetikos darbuotojo vardas ir pavardė)

(Adresas)

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

(Gimimo data)

(Darbovietė ir pareigos)

Prašau leisti atestuotis:

VEIKLOS SRITYJE – ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMAS

(pažymėkite X energetikos darbuotojų atestavimo rūšį, kategoriją, apsaugos nuo elektros kategoriją, elektros įrenginių įtampą )
Atestavimo rūšis:

Pradinis
Periodinis
Papildomas
Energetikos
darbuotojų
kategorija

Asmuo, atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Apsaugos
nuo elektros
kategorija

Nurodykite
elektros įrenginių
įtampą
iki 1000 V

AK

iki 10 kV
iki 35 kV

VK

Elektrotechnikos
darbuotojas,
eksploatuojantis
vartotojo elektros
įrenginius

iki 10 kV
iki 35 kV
iki 1000 V

VK

Eksploatuoti (technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros
įrenginius ir (ar) organizuoti ir būti
atsakingam už vartotojo įrenginių
eksploatavimą

iki 1000 V
iki 1000 V

AK

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

iki 10 kV
iki 35 kV

Eksploatuoti (technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo
elektros įrenginius

Kaina be
PVM
EUR

Kaina su
PVM
EUR
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4 leidimas
2018-12-13
iki 1000 V
PK

iki 10 kV
iki 35 kV

Reikalinga vertėjo paslauga
(Nurodyti kalbą)

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai.
arba
Už paslaugą apmokės darbdavys:
(Įmonės pavadinimas)

(Adresas)

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

(Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

Pasirašydamas šią paraišką patvirtinu, kad:


Sutinku laikytis visų atestavimo reikalavimų ir pateikti visą reikalingą informaciją
vertinimui.
 Patvirtinu, kad visa paraiškoje pateikta ir pridedama informacija yra teisinga.
 Esu informuotas, kad galiu pateikti pagrįstą prašymą specialiesiems poreikiams patenkinti,
jeigu tokių turiu.
Išankstinio apmokėjimo sąskaita / PVM sąskaita faktūra, šioje paraiškoje sulygtai sumai, bus
pateikta faksu arba elektroniniu paštu (originalas bus pateiktas prieš atestaciją) įvertinus Jūsų pateiktą užpildytą
paraišką bei kitus ją lydinčius dokumentus ir nustačius, kad pareiškėjas atitinka energetikos darbuotojui
keliamus kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus. Apie atitiktį reikalavimams būsite informuotas per 5 darbo
dienas nuo paraiškos pateikimo dienos.
Neapmokėjus išankstinės sąskaitos/ PVM sąskaitos faktūros, negalėsite dalyvauti atestacijoje.

(Energetikos darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

(Įmonės vadovo/Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
A.V

Kontaktinis atsakingo asmens telefonas:
Pažymėkite „X“ jei sutinkate gauti el. paštu naujienas apie SDG grupės įmonių veiklą

Pridedama:
1. Diplomų, kursų baigimo pažymėjimų kopijos
2. Gyvenimo aprašymas
(lapai)
3. Nuotrauka
(vnt.)

(lapai)

