Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos
atestatų išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
__________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens kodas,
gimimo data ir adresas)

Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos
PRAŠYMAS IŠDUOTI (PAKEISTI) ATESTATĄ
20 __ m. ____________ d.
Prašome išduoti (pakeisti ) atestatą eksploatuoti
__________________________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamus eksploatuoti energetikos įrenginius, darbų rūšis)

__________________________________________________________________________
Informaciją apie priimtus sprendimus dėl atestato išdavimo (patikslinimo) teikti šiais būdais:
__________________________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamus informacijos teikimo būdus: telefonu, elektroniniu paštu, raštu ar
kitais būdais)

Ūkio subjekto įgaliotasis atstovas __________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

Bendras darbuotojų skaičius____________žmonių.
PRIDEDAMA:
1. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas.
2. Turimų technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų
įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų
prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašas.
3. Pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme
nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui
garantuoti, sąrašas.
4. Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.
5. Informacija apie įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis.
6. Dokumentą, patvirtinantis, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai
atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio
valstybės rinkliava, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu
Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl
konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. Per pastaruosius dvejus metus atliktų darbų sąrašą (tais atvejais, kai atestato prašo atestato
turėtojas).

8. Informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą (nurodoma tik išduodant
atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato pakeitimo atveju).

Ūkio subjekto vadovas

______________

_____________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

_________________

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos
atestatų išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Pažymos apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius
formos pavyzdys)
__________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens kodas ir adresas)

PAŽYMA
__________________
(sudarymo data)
Eil.
Nr.

Vardas,
pavardė

Nuo
kada
dirba

Pareigos

Kada ir
Kitos
Darbo
Kas Pažymėkokiai veiklai
atestacijos
stažas
atestavo jimo Nr.
atestuotas
data
A. Vadovai*

Specialybė,
išsilavinimas

1.
2.
3.
B. Darbų vadovai
1.
2.
3.
4.
C. Specialistai
1.
2.
3.
4.

Pastaba. * Ūkio subjekto (įmonės) vadovai, įmonės vadovų pavaduotojai, technikos
direktoriai.
Ūkio subjekto vadovas

______________

_____________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

_________________

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos
atestatų išdavimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Ūkio subjektų pasirengimo eksploatuoti energetikos įrenginius išvados formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
TVIRTINU
A.V. Inspekcijos skyriaus vedėjas
_____________________________________
(parašas)

_____________________________________
(vardas, pavardė)

_____________________________________
(data)

IŠVADA
DĖL ŪKIO SUBJEKTO PASIRENGIMO EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS
ĮRENGINIUS
20 m. ______________ d. Nr. ______
_________________
(sudarymo vieta)
Dėl _____________________________________________ ūkio subjekto pasirengimo
eksploatuoti energetikos įrenginius.
Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais: _________________________
_ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tikrinimo išvados dėl:
1) darbų vadovų ir specialistų kvalifikacijos ir atestacijos _______________________
_ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) ūkio subjekto apsirūpinimo pagrindiniais technologiniais, norminiais ir techniniais
dokumentais ________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) ūkio subjekto materialinės techninės bazės (patalpų, įrangos, prietaisų) __________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ūkio subjektas pasirengęs (iš dalies pasirengęs, nepasirengęs) eksploatuoti energetikos
įrenginius
(kas nereikalinga, išbraukti)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nurodyti darbų rūšis ir pagrindinius energetikos įrenginių parametrus)

Siūlome išduoti (pakeisti) atestatą (papildyti darbų sąrašą) penkeriems metams (atestato
(kas nereikalinga, išbraukti)

galiojimo terminui).
_____________________
(Inspekcijos pareigūno
pareigų pavadinimas)

____________

___________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

__________________

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos
atestatų išdavimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Sprendimo dėl energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato išdavimo, pakeitimo
(atestatuose įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo), atsisakymo išduoti atestatą,
atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo,
formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
TVIRTINU
A.V. Inspekcijos viršininkas
_____________________________________
(parašas)

_____________________________________
(vardas, pavardė)

_____________________________________
(data)

SPRENDIMAS
DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATO
IŠDAVIMO (ATESTATO PAKEITIMO (ATESTATUOSE ĮRAŠYTŲ DUOMENŲ
PAPILDYMO IR (AR) PATIKSLINIMO), ATSISAKYMO IŠDUOTI ATESTATĄ,
ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMO
PANAIKINIMO, ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMO)
(įrašyti vieną iš nurodytų sprendimo variantų)

20

m. ______________ d. Nr. ______
Vilnius

Ūkio subjektui _________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

suteikiu atestatą (pakeičiu atestatą, neišduodu atestato, sustabdau atestato galiojimą iki ________,
panaikinu atestato galiojimo sustabdymą, panaikinu atestato galiojimą) eksploatuoti energetikos
įrenginius (įrašyti vieną iš nurodytų sprendimo variantų):
_ _________________________________________________________________________
(nurodyti*, kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas, taip pat nurodyti darbus)

_ _________________________________________________________________________
Nustatau atestato galiojimo laiką iki ________________________________________
(pildoma išduodant atestatą, pratęsiant ir sustabdant jo
galiojimą)

Pagrindas (prašymas, eksperto išvada, skundas, teismo sprendimas) _______________
_ _________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________
(nurodyti dokumento rūšį, datą ir numerį)

Inspekcijos pareigūnas

______________
(parašas)

________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Pastaba. * Nepildoma panaikinant atestato galiojimą ir neatestuojant ūkio subjekto.
_________________

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos
atestatų išdavimo tvarkos aprašo
5 priedas
(Atestato eksploatuoti elektros įrenginius (šilumos įrenginius ir turbinas, gamtinių dujų
įrenginius, suskystintų naftos dujų įrenginius, naftos ir naftos produktų įrenginius)
formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS
EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS
(nurodyti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato rūšį)
Nr. 0000
_ _________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

_ _________________________________________________________________________
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis energetikos
įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).
Reg. data ____________________________
Galioja iki ___________________________
Inspekcijos viršininkas
A.V.

____________

_____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Inspekcijos __________________ sprendimo Nr. ________
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).
*
Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______
Pastaba. * Pildoma, kai atestatas keičiamas.

___________ atestato Nr. 0000
(data)

privalomasis priedas
DARBŲ SĄRAŠAS
Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 20 ____ m.
_____________ d. sprendimą Nr. ________
_________________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

išduotas atestatas Nr. ________,
suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių (šilumos įrenginių ir turbinų, gamtinių dujų
įrenginių, suskystintų naftos dujų įrenginių, naftos ir naftos produktų įrenginių)
(nurodyti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato rūšį)

eksploatavimo darbais:
_ _________________________________________________________________________
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių 1-5 priede)

_
_
_
_

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Galioja iki ________________________________

Inspekcijos viršininkas
A.V.

____________

_____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_________________

