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REKTORIUI 

doc. dr.  Alfonsui Daniūnui 

 
DĖL STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIAUS  

PAŽYMĖJIMO PRATĘSIMO 

 

 

 

PRAŠYMAS 

20__                             d. 

Vilnius 

 

 
Vadovaujantis LR aplinkos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. sausio 7 d. įsakymo, 

Nr. D1- 1/A1-5, „Dėl statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos 

patvirtinimo“(Žin., 2004, Nr. 8-203) 5 skyriumi, prašau leisti pratęsti Statinio statybos saugos ir sveikatos 

koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo laiką 5 metams. Pažymėjimas buvo išduotas 20__ m. ______ mėn. 

__ d. Pažymėjimo Nr. A ________. 

 

 

______________________  _______________________ 
(parašas)  (vardas, pavardė)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 

(organizacijos pavadinimas, adresas) 

______________________________________________________________________________ 

(Įmonės kodas) 

___________________________LT________________________________________________ 

(PVM kodas) 

______________________________________________________________________________ 

(pareigos) 

______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

______________________________________________________________________________ 

(telefonas, faksas, elektroninis paštas) 

 

 

 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

STATINIŲ STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIAUS 

ATESTACINEI KOMISIJAI 

 

 

PRAŠYMAS 
 

2011 m. ______________ d. 
Vilnius 

 

 
Vadovaujantis LR aplinkos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. sausio 7 d. įsakymo, 

Nr. D1- 1/A1-5, „Dėl statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos 

patvirtinimo“(Žin., 2004, Nr. 8-203) 5 skyriumi, prašau pratęsti Statinių statybos saugos ir sveikatos 

darbe koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo laiką 5 metams. Programos kodas STDG 003.  

 

 

 

 ___________________  __________________________________ 

                             (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Prašymas, 1 lapas. 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 



______________________________________________________________________________ 

(organizacijos pavadinimas, adresas) 

______________________________________________________________________________ 

(Įmonės kodas) 

___________________________LT________________________________________________ 

(PVM kodas) 

______________________________________________________________________________ 

(pareigos) 

______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

______________________________________________________________________________ 

(telefonas, faksas, elektroninis paštas) 

 

 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

STATINIŲ PROJEKTAVIMO SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE KOORDINATORIAUS 

ATESTACINEI KOMISIJAI 

 

 

 

PRAŠYMAS 
 

20__ m. ______________ d. 
Vilnius 

 

 
Vadovaujantis LR aplinkos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. sausio 7 d. įsakymo, 

Nr. D1- 1/A1-5, „Dėl statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos 

patvirtinimo“(Žin., 2004, Nr. 8-203) 5 skyriumi, prašau pratęsti Statinių projektavimo saugos ir 

sveikatos darbe koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo laiką 5 metams. Programos kodas STDG 

004.  

 

 

 

 ___________________  __________________________________ 

                             (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Prašymas, 1 lapas. 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

 


