
 

 

 

Vardas, pavardė:       

Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi):       

Asmens kodas:       

Adresas:       

Pagrindinė darbovietė:       

Pareigos:       

Darbovietės telefonas kontaktams:       

Privatus telefonas:       

El. pašto adresas:       
 

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI 

 

P R A Š Y M A S  

Data:       Nr.       

 

DĖL STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO 

KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMO 

 

Prašau išduoti kvalifikacijos atestatą (pakeisti arba papildyti turimą kvalifikacijos 

atestatą Nr.      )*.  

 

Vadovų pareigos (nurodyti pagal STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.20  papunkčius): 

      

Statiniai (nurodyti pagal STR 1.02.01:2017 12.4 papunktį):  

      

Darbo sritis (sritys) (nurodyti pagal STR 1.02.01:2017 12.5 papunktį): 

      

 

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai. 

arba 

Už paslaugą apmokės darbovietė:  

Įmonės pavadinimas:        

Adresas:        

El.paštas:        

Įmonės kodas:           PVM mokėtojo kodas:        

                                                 
* Pildant prašymą pasirinkti ir palikti tik reikiamą (-us) žodį (-ius) (arba išduoti, arba pakeisti, arba papildyti, arba pakeisti ir papildyti).  

Visa perteklinė informacija ištrinama. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a


 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo 

sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau. 

Parašu patvirtinu, kad mano darbinėje veikloje iki šiol nebuvo avarijų, griūčių ar kitokių 

nelaimingų atsitikimų, dėl kurių nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas (jei darbinėje veikloje 

įvyko minėti veiksniai, pridedamas dokumentas Nr. 9).  

Parašu patvirtinu, kad susipažinau su profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais. 

Sutinku, kad mano vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, išdavimo data, pirmojo 

išdavimo data ir kvalifikacijos atestato tekstas būtų skelbiami viešai. Prašau papildomai paskelbti 

šiuos mano kontaktinius duomenis:      . 

Parašu patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir kartu pateikta informacija yra teisinga. Visi 

pateikti dokumentai ir jų kopijos patvirtintos mano ar įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir 

spaudu. 

PRIDEDAMA: 

1. Gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymas (pagal 

STR 1.02.01:2017 13.1 papunktį),       lapų. 

2. Atliktų darbų sąrašas (pagal STR 1.02.01:2017 13.2 papunktį),       lapų. 

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pagal STR 1.02.01:2017 13.3 

papunktį),       lapų. 

4. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija 

(pagal STR 1.02.01:2017 13.4 papunktį),       lapų. 

5. Diplomo ir jo priedėlio kopija (pagal STR 1.02.01:2017 13.5 papunktį),       lapų. 

6. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik STR 1.02.01:2017 14 punkte nurodytu 

atveju),       lapų. 

7. Profesinių žinių vertinimo protokolas (pagal STR 1.02.01:2017 13.6 papunktį),       lapų. 

8. Kiti Pareiškėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pagal STR 1.02.01:2017 13.7 

papunktį),       lapų. 

9. Informacija apie įvykusias statinių griūtis, kitus nelaimingus atsitikimus, kurių metu 

nukentėjo žmonės ar jų turtas (pagal STR 1.02.01:2017 13.8 papunktį),       lapų. 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo 

politika, kuri skelbiama VĮ SPSC tinklalapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens 

duomenis VĮ SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) dėl 

savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, 

ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant 

teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti 

tvarkomi tik dėl teisėto intereso. 

 

 

                 

(Vardas, pavardė)                              (Parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reg.Nr.  

2021 m…………………….d. 

 

 ..........................................................................  

                          (vardas, pavardė) 

 ..........................................................................  

           (asmens kodas) 

 ..........................................................................  

              (įmonės kodas, įmonė, pareigos) 

 ..........................................................................  

         (telefonas namų, darbo, el. pašto adresas) 

 

 

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJAI  

Vandentvarkos specialistų žinių įvertinimo komisijai 

 

 

P R A Š Y M A S 

 

 Prašau patikrinti ir įvertinti mano profesines žinias, pretenduojant gauti  (papildyti, pakeisti) 

statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą. 

 Pasižadu savo darbe vadovautis atestavimo nuostatų ir LVTA vandentvarkos darbuotojų 

profesinės etikos kodekso reikalavimais.  

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi. 

Mokestį už atestavimą apmokės (-iu)…………………………………………...........……… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašas_________________ 

Data 

 

 

 

 

 

 

 



 

GYVENIMO APRAŠYMAS 
(profesinė patirtis ir kita su atestuojama sritimi susijusi veikla)  

 

 

Vardas, pavardė:       

Gimimo data ir vieta:       

Mokslo baigimo institucija ir metai:       

Kvalifikacinis laipsnis (arba) profesinė 

kvalifikacija: 
      

  

 

Darbinė veikla: 

Nuo 

(metai) 

Iki 

(metai) 
Darbovietės pavadinimas ir adresas Pareigos 

                        

                        

                        

                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: 

 

 

 

 

                 

(Vardas, pavardė)                            (Parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma SVA 2-2 

ATLIKTŲ DARBŲ, SUSISJUSIŲ SU PRAŠYME NURODYTA PROFESINE VEIKLA*, S Ą R A Š A S 

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija  
(ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis)  

Pagrindiniai statinio požymiai ir  

techniniai parametrai 
 (aukštis, plotas, atstumas tarp atraminių 

konstrukcijų, kV, MW ir kt.)  

 

Asmeninis indėlis** 

 

Statybos 

užbaigimo 

metai 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

* atliktų darbų , susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, laikotarpis išdėstytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte: 

5 metai – ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo ar statinio dalies ekspertizės vadovo; 

3 metai – ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo, 

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; 

2 metai – neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo. 

 

** statinio projekto vadovas, statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros 

vadovas, statinio projekto (statinio) ekspertizės vadovas, statinio projekto dalies (statinio dalies) ekspertizės vadovas, statybos vadovo asistentas, meistras ir 

pan. 

                                                           

(Vardas, pavardė)                                                            (Parašas) 

 


