
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
 

                                                     SPRENDIMAS
DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATO

IŠDAVIMO

    2020 m. sausio  Nr. 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 21 punktu,
8  straipsnio  12  dalimi,  atsižvelgdama  į  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos  Vilniaus
teritorinio skyriaus vyresniojo specialisto D. Ruzgo 2020 m. sausio 7 d. išvadą Nr. IPE-7:

Išduodu ūkio subjektui UAB „ELMAVA“, 125390139, Kaukysos g. 18, Vilnius, atestatą Nr.
E-0679 eksploatuoti elektros įrenginius:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo
darbai.

20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai (išskyrus jungtuvų ir
transformatorių remontą). 

22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės
priežiūros darbai.

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.
24. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų

eksploatavimo darbai.
25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.
28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

            Nustatau atestato galiojimo laiką iki 2025 m. sausio 13 d.
            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkė

                     

Parengė 
Audronė Jurtautienė                                                                                                                           
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