PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
16 priedas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
___________________ TERITORINIS SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NAUDOJA GAMTINES (IR/AR BIO) DUJAS ENERGIJAI
GAMINTI, ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
_________________ Nr. __________

(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: ____________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: ___________________________________________________________
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) _________________________
Patikrinimo data ir laikas: nuo ________________________ iki _________________________
Patikrinimo vieta (objektas): ______________________________________________________
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: ___________________________________________________________

(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Eil.
Nr.

1.1.

1.2

1.3

Teisės akto reikalavimas
1. Eksploatavimo organizavimas:
Ar
vartotojai
jiems
priklausančias dujų sistemas
eksploatuoja patys? (GDSVSET
59 p.)
Ar Vartotojai turi sudarytas
sutartis su eksploatavimo darbų
paslaugas
teikiančiais
asmenimis? (GDSVSET 59 p.)
Ar vartotojų sistemų dujinių
prietaisų, dujinių technologinių
įrenginių eksploatavimo darbų
paslaugas teikiantys asmenys
(darbuotojai) atestuoti teisės aktų

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

Pastabos

Eil.
Nr.

1.4

1.5

2.1

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

nustatyta tvarka? (GDSVSET 60
p.)
Ar eksploatuojančioje įmonėje
parengti ir vadovo patvirtinti:
(GDSVSET 12 p.)
1.
Kvalifikuotų padalinių
darbuotojų pareiginiai nuostatai
2.
Darbuotojų saugos ir
sveikatos instrukcijos
3.
Gaisrinės
saugos
instrukcijos
4.
Darbų technologijos ir
(ar) įrenginių eksploatavimo
instrukcijos.
(Įrenginių
eksploatavimo
instrukcijų rengti neprivaloma,
jeigu yra gamintojų parengtos
instrukcijos ar kiti dokumentai,
reglamentuojantys
įrenginių,
įtaisų, prietaisų eksploatavimą
(naudojimą).
Ar
kvalifikuotos
tarnybos
aprūpintos
technine
dokumentacija,
medžiagomis,
reikiamais
mechanizmais,
įrankiais, prietaisais, transporto,
ryšių,
asmeninėmis
apsauginėmis
ir
kitomis
priemonėmis,
reikalingomis
patikimam,
efektyviam
ir
saugiam
dujų
sistemų
eksploatavimui
užtikrinti?
(GDSVSET 14 p.)
2. Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:
Ar dujų sistemų eksploatavimo
darbus atliekantys darbuotojai
pagal jų pareiginius nuostatus ir

Pastabos

Eil.
Nr.

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Teisės akto reikalavimas
faktiškai
atliekamą
darbą
atestuoti Taisyklių 1 priedo 14
punkte nurodyto teisės akto
nustatyta tvarka? (GDSVSET
15–16 p.)
Ar nebuitinis vartotojas, turintis
100 kW ir didesnės bendros
galios dujinius prietaisus ar
dujinius
technologinius
įrenginius, paskyręs už dujų
sistemos
eksploatavimą
atsakingus asmenis, atestuotus
teisės aktų nustatyta tvarka?
(GDSVSET 58 p.)
Ar
dujų
sistemas
eksploatuojantis ūkio subjektas
atestuotas teisės aktų nustatyta
tvarka? (AT 2 p.)(atestatas
eksploatacijai)
Ar
dujų
sistemas
eksploatuojantis ūkio subjektas
teikia apibendrintą informaciją
Valstybinei
energetikos
reguliavimo tarybai apie savo
įmonėje atestuotus energetikos
darbuotojus? (EOĮĮEDATA 35
p.)
3. Darbų organizavimas:
Ar dujų sistemų techninės
priežiūros darbai atliekami pagal
techninės priežiūros grafikus,
sudarytus
vadovaujantis
GDSVSET 2 priede nurodytu
darbų
periodiškumu?
(GDSVSET 20 p.)
Ar atlikti techninės priežiūros,
remonto, rekonstravimo darbai
dokumentuojami arba fiksuojami

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

Pastabos

Eil.
Nr.

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Teisės akto reikalavimas
informacinėse
sistemose?
(GDSVSET 24 p.)
Ar, priklausomai nuo darbų
sudėtingumo ir jų atlikimo
sąlygų,
darbams
vykdyti
išduodami būtini dokumentai
(užduotys,
instrukcijos,
paskyros)? (GDSNDBAADST
14 p.)
Ar paskyros ir skiriamos
užduotys registruojamos paskyrų
ar užduočių darbų gamtinių dujų,
suskystintųjų naftos dujų ir
biodujų aplinkoje registravimo
žurnale? (GDSNDBAADST 23
p.)
Ar darbų organizavimo vadovai,
darbų vadovai, darbuotojai,
rengiantys darbų planus ir juos
tvirtinantys,
išduodantys
paskyras,
skiriantys
darbų
užduotis,
tam
turi
eksploatuojančios
įmonės
įgaliojimus?
(GDSNDBAADST 26 p.)
1.
darbo sutartis
2.
įsakymus, potvarkius
3.
pareiginius nuostatus
Ar Potencialiai pavojingiems
valstybės registre įregistruotiems
įrenginiams privaloma tvarka
atliekamas techninės būklės
tikrinimas? (GDSVSET 30 p.)
4. Techninė dokumentacija:
Ar prieš pradedant eksploatuoti
dujų sistemas ar jų įrenginius,
buvo parengti:
(GDSVSET 39 p.)

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

Pastabos

Eil.
Nr.

4.2

4.3

Teisės akto reikalavimas
1.
Dujotiekių,
dujotiekių
įrenginių techniniai pasai
2.
Dujotiekio
įrenginių
schemose
pažymėti visi
įrenginiai, įtaisai, jų dalys
Ar techniniuose pasuose yra
įrašai apie atliktus remonto
(išskyrus GDSVSET 150.6–
150.9 punktuose numatytus
darbus) ar rekonstravimo darbus,
dujotiekių
prijungimo,
suvirinimo, derinimo, paleidimo
ir derinimo darbus, bandymus?
(GDSVSET 40 p.)
Ar darbų technologijos ir (ar)
įrenginių
eksploatavimo
instrukcijose nurodomi:
(GDSVSET 41; 42 p.)
1.
Įrenginių
veikimo
parametrai,
jų
parengimo
paleisti,
leidimo,
veikimo,
stabdymo ir priežiūros tvarka
esant normaliam ar avariniam
veikimo režimui, privalomi
darbų ir gaisrinės saugos
reikalavimai, darbų kokybės
tikrinimo būdai ir priemonės
2.
instrukcijos,
technologinės
schemos
peržiūrimos ir koreguojamos
įsigaliojus
naujiems
arba
pakeitus teisės aktus, į kurių
reikalavimus
turi
būti
atsižvelgiama, pradedant naudoti
naujus įrenginius, medžiagas,

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

Pastabos

Eil.
Nr.

5.1

5.2

5.3

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

prietaisus, naujas darbo ir darbų
saugos priemones?
5. Techninė priežiūra gamtinių dujų sistemoms :
Ar dujų slėgio reguliavimo
įrenginių ir dujų slėgio įtaisų
techninės
priežiūros
darbai
atliekami nustatytu periodiškumu
ir apimtimi? (GDSVSET 86 p.)
Ar
dujotiekių
techninės
priežiūros darbai atliekami ne
rečiau kaip Taisyklių 2 priedo
1 lentelėje
nurodytu
periodiškumu?
1.
Požeminių
dujotiekių
techninės priežiūros darbai
(GDSVSET 73 p.)
2.
2. Antžeminių dujotiekių
techninės
priežiūros
darbai
(GDSVSET 77 p.)
3.
Uždarymo įtaisų techninė
priežiūra
vykdoma
pagal
gamintojų nurodymus ir (ar)
eksploatuojančių
asmenų
nustatytus techninės priežiūros
darbus (GDSVSET 78 p.)
4.
Šulinių ir šuliniuose
įrengtų uždarymo įtaisų
(GDSVSET 79 p.)
Ar laikomasi pastatų dujotiekių
techninės
priežiūros
periodiškumo nurodyto Taisyklių
2 priedo 4 lentelėje:
1.
Patikrinama dujotiekių
antikorozinės dangos būklė, jeigu
reikia, dujotiekiai nudažomi;
(GDSVSET 101.2 p)

Pastabos

Eil.
Nr.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Teisės akto reikalavimas

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

2.
Patikrinamas
pastatų
dujotiekių sandarumas pagal
Taisyklių
XIII
skyriuje
nustatytus reikalavimus
(GDSVSET 101.3 p)
Ar atliekama pastatų, kuriuose
įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai
technologiniai įrenginiai, degimo
oro tiekimo, degimo produktų
šalinimo, vėdinimo sistemų
techninė priežiūra? (GDSVSET
106 p.)
Ar periodiškai tikrinami ir
valomi
dūmtraukiai
ir
jungiamieji dūmtakių vamzdžiai?
(GDSVSET 107 p.)
Ar dūmtraukių ir jungiamųjų
dūmtakių vamzdžių tikrinimo
rezultatai
įforminti
aktu?
(GDSVSET 110 p.)
Ar Teisinei metrologijai priskirtų
matavimo
priemonių
metrologinė patikra atliekama
Lietuvos
Respublikos
ekonomikos
ir
inovacijos
ministerijos
nustatytais
terminais? (GDSVSET 113 p.)
Ar ant matavimo priemonės,
rodančios matuojamąjį dydį,
korpuso
ar
skalės
(arba
pritvirtintos plokštelės) yra žyma
(užrašas), rodanti didžiausiąją
leistiną darbinę matuojamo
dydžio vertę. Šias žymas daryti
ant matavimo priemonių stiklų
draudžiama (GDSVSET
119
p.)
6. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

Pastabos

Eil.
Nr.
6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

Teisės akto reikalavimas
Ar avarijas, sutrikimus, kitus
įvykius (gedimus) skirstymo
sistemose
lokalizuoja
ir
likviduoja
šias
sistemas
eksploatuojanti
įmonė?
(GDSVSET 45.3 p.)
Ar turi parengtus personalo
veiksmų
planus
avarijų,
sutrikimų
lokalizavimui?
(GDSVSET 48 p.)
Ar
avarijų
ir
sutrikimų
lokalizavimo
veiksmai
peržiūrimi
ir
koreguojami
įsigaliojus naujiems ar pasikeitus
taisyklių, norminių teisės aktų
reikalavimams, pasikeitus darbo
sąlygoms,
pareikalavus
valstybinėms kontroliuojančioms
institucijoms? (GDSVSET 48 p.)
7. Statinių techninės priežiūros
vykdymo bendroji tvarka
Ar statinio naudotojas paskyręs
statinio techninį prižiūrėtoją ūkio
būdu arba sutarties pagrindu?
(SĮ 48 str. 1 dalis)
Ar vykdant statinio techninę
priežiūrą atliekamas nuolatinis
statinio būklės stebėjimas?
( SĮ 48 str. 5 dalies 1 p.)
Ar vykdant statinio techninę
priežiūrą atliekamas pastebėtų
statinio
būklės
defektų
šalinimas?
( SĮ 48 str. 5 dalies 3 p.)
Ar yra statinio techninis pasas (ar
techninė apskaitos kortelė)?
(SĮ 50 str. 1 dalis)

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

Pastabos

Eil.
Nr.

Teisės akto reikalavimas

7.5

Ar yra statinio techninės
priežiūros žurnalas? (SĮ 50 str. 1
dalis)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Įvertinimas
taip ne Neaktualu
/
Netikrinta
x
x
x

Pastabos

Teisės aktai:
1.
AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2.
GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
3. GDSNDBAADST – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų
darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28
d. įsakymu Nr. 1-191;
4. EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
5.
SĮ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:
Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto _____________ punkte (-uose) nurodyto (-tų)
teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).
Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų
reikalavimų.
_________________________________
(VERT pareigūno pareigos)

__________

_________________________

__________

_________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Susipažinau:
__________________________________
(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

