SUTARTIS Nr.
20____ m. ______ mėn. ______d.
_______________
Miestas

UAB „SDG“, įmonės kodas 135899565, atstovaujama _______________________, veikiančio
pagal _______________ ir
_____________________________ gimimo data
____________________ (toliau – Pareiškėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena
atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas
1.1. Pareiškėjo atestavimas vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar)
eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR energetikos
ministro 2012-11-07 įsakymu Nr. 1-220 ir pareiškėjo pateikta paraiška bei su paraiška
pateiktais dokumentais.
2. UAB „SDG“ patvirtina, kad UAB „SDG“ Inžinerijos departamento Sertifikavimo
įstaiga vykdys šiuos sutartinius įsipareigojimus:
2.1. Supažindins Pareiškėją su įvertinimo tvarka, sertifikavimo terminais ir tvarka, sudarys
sąlygas laikyti egzaminą pagal Sertifikavimo įstaigos energetikos darbuotojų
sertifikavimo tvarkos aprašo reikalavimus;
2.2. Vadovaujantis pagrįstu pareiškėjo prašymu, patenkins specialiuosius pareiškėjo
poreikius;
2.3. Užtikrins Pareiškėjo nešališką ir objektyvų sertifikavimą ir ne ilgiau kaip per 10 darbo
dienų išduoti energetikos darbuotojo pažymėjimą (toliau – pažymėjimas), jeigu
kandidatas sėkmingai išlaikė egzaminą ir sertifikavimo metu buvo įvykdyti visi
sertifikavimo reikalavimai;
2.4. Užtikrins Pareiškėjo asmens duomenų saugumą;
2.5. Sustabdys sertifikato galiojimą, šiais atvejais:
2.5.1. Energetikos įmonės ar jo įgalioto asmens sprendimu ar Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos pareigūnų reikalavimu, jeigu energetikos darbuotojas pažeidė
norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to
įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai,
turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei;
2.5.2. Teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių lengvų, sunkių nelaimingų
atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį,
energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis,
sprendimu.
2.6. Panaikins sertifikato galiojimą, jeigu per sertifikavimo įstaigos nustatytą laiką
pareiškėjas neišspręs problemos dėl kurios yra sustabdytas sertifikato galiojimas.
3. Pareiškėjas įsipareigoja:
3.1. Laikytis saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų ir Sertifikavimo įstaigos
vidaus tvarkos;
3.2. Atitikti sertifikavimo schemos sąlygas ir pateikti visą reikalingą informaciją vertinimui;
3.3. Pateikti Sertifikavimo įstaigai pagrįstą prašymą specialiesiems poreikiams patenkinti,
jeigu tokių turi;
3.4. Pareikšti apie sertifikavimą tik dėl tokių paslaugų, kurioms yra sertifikuotas;
3.5. Nesinaudoti sertifikavimu tokiu būdu, kuris diskredituotų sertifikavimo įstaigą, ir
nedaryti jokių klaidinančių pareiškimų apie sertifikavimą;
3.6. Nenaudoti pažymėjimo klaidinančiu būdu;
3.7. Nedelsiant informuoti Sertifikavimo įstaigą apie aplinkybes, kurios gali pakenkti
Pareiškėjo galimybei ir toliau atitikti sertifikavimo reikalavimus.
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3.8. Pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui, taip pat sertifikavimo įstaigai sustabdžius ar
panaikinus pažymėjimo galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi pažymėjimu,
nenaudoti jokių nuorodų į pažymėjimo statusą ir jį grąžinti Sertifikavimo įstaigai.
3.9. Neperduoti konfidencialios egzaminų medžiagos ir nedalyvauti nesąžininguose
egzaminuose.
3.10. Į egzamino vietą neįsinešti neteisėtų pagalbinių priemonių ir jomis nesinaudoti.
4. Pareiškėjas yra priimamas į atestaciją, tik esant apmokėtai išankstinei sąskaitai / PVM
sąskaitai faktūrai.
5. Pareiškėjas sutinka:
5.1. kad jo asmens bei pažymėjimų duomenys bus naudojami identifikuoti asmenį
informacinėje sistemoje statistikos tikslais, rinkodaros tikslais ir nebus perduodami
trečiosioms šalims;
5.2. kad konfidenciali informacija apie mano sertifikavimą būtų prieinama Nacionalinio
akreditacijos biuro vertinimo grupei.
6. Sutarties galiojimas
6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, jei Pareiškėjas atitinka energetikos
darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir galioja iki vykdomi sutartiniai
įsipareigojimai.
6.2. Jei paaiškėja, kad Pareiškėjas neatitinka energetikos darbuotojų Sertifikavimo tvarkos
aprašo reikalavimų, laikoma, kad sutartis yra negaliojanti ir šalims nekyla jokie
įsipareigojimai iš šios sutarties sąlygų.
6.3. Sutartis keičiama, jei Paslaugų teikėjas pakeičia energetikos darbuotojų sertifikavimo
schemą ar keičiasi Šalių įsipareigojimai.
6.4. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba jei Šalys nevykdo savo įsipareigojimų.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai Šaliai).
7.2. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
8. Šalių rekvizitai
Sertifikavimo įstaiga:
UAB „SDG“
Įm. kod. 135899565
PVM kod. LT358995610
Buveinė: ................
Tel. ................, faksas ...................
A.s. LT17 7044 0600 0770 9934
AB „SEB bankas”
Banko kodas 70440
____________________________________
Pareigos
Vardas, pavardė
A.V.
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Pareiškėjas:
Vardas, pavardė
.......................................................................
Gimimo data: ................................................
Gyv. vieta: ....................................................
Tel. ................................................................

____________________________________
Parašas
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