(Elektros įrenginius patikrinusio rangovo
pavadinimas)
(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)
(Rangovo elektros įrenginių eksploatavimo atestato
išdavimo data ir Nr.)

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS,
KAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ LEISTINOJI NAUDOTI GALIA DIDINAMA AR MAŽINAMA BE
REKONSTRAVIMO DARBŲ (KEIČIAMAS TIK ĮVADINIS AUTOMATINIS JUNGIKLIS)
______________________________
(Data)

Objekto pavadinimas ir adresas:
Objekto savininkas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas):
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų data:
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų numeris:
Objekto elektros įrenginių įrengimo schemos numeris:
Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW):













Rangovo atstovas, atlikęs esamų objekto elektros įrenginių, nurodytų prie šio akto pridedamoje schemoje,
techninės būklės patikrinimą, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
objekto elektros įrenginiai įrengti taip, kaip nurodoma pridedamoje schemoje;
objekto elektros įrenginiai atitinka Elektros įrenginių ir įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros įrenginių bandymų normų
ir apimčių aprašo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą,
reikalavimus ir gali būti naudojami pagal paskirtį;
objektas yra tinkamas naudoti elektros įrenginius, kurių suminė leistinoji naudoti galia neviršija objekto suminės
leistinosios naudoti galios, nurodytos aukščiau šiame akte;
rangovas ir rangovo atstovas yra atestuotas objekto elektros įrenginių eksploatavimo darbams atlikti ir ši atestacija galiojo
elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo metu;
turi teisę rangovo vardu pasirašyti šį aktą;
pateikė objekto savininkui objekto elektros įrenginių tinkamą įrengimą ir galimybę objekte naudoti elektros įrenginius,
kurių suminė leistinoji naudoti galia neviršija objekto suminės leistinosios naudoti galios, nurodytos aukščiau šiame akte,
patvirtinančius dokumentus:
1. elektros įrenginių įrengimo schemą;
2. elektros grandinių varžų matavimų protokolus.
Objekto savininkas pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
objekto savininkas turi asmens, atsakingo už objekto elektros įrenginių eksploatavimą, paskyrimą patvirtinantį
dokumentą, kai objekto elektros įrenginių galia yra didesnė kaip 30 kW;
gavo akte nurodytus rangovo dokumentus, patvirtinančius objekto elektros įrenginių tinkamą įrengimą ir galimybę
objekte naudoti elektros įrenginius, kurių suminė leistinoji naudoti galia neviršija objekto suminės leistinosios naudoti
galios, nurodytos aukščiau šiame akte, su tokiais dokumentais susipažino ir atsako už saugų elektros įrenginių
eksploatavimą;
gavo šio akto vieną egzempliorių.
Šis aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir objekto savininkui.
______________________________________
(Rangovo atstovo, atlikusio esamų objekto elektros įrenginių
techninės būklės patikrinimą, vardas, pavardė, parašas)
________________________________________________
(Objekto savininko fizinio asmens vardas, pavardė, parašas /
objekto savininko juridinio asmens atstovo vardas, pavardė,
parašas)

