PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
33 priedas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
___________________ TERITORINIS SKYRIUS
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ SANDĖLIO 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.

Įvertinimas
taip ne neaktualu
Teisės akto reikalavimas
Pastabos
/netikrinta
x
x
x
1. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio (toliau – dujų balionų sandėlis)
eksploatavimas:
Ar dujų balionų sandėlyje
suprojektuota ir įrengta natūrali
arba
mechaninė
vėdinimo
sistema, užtikrinanti triskartinį
oro pasikeitimą sandėlyje per
valandą? (SNDĮET 253 p.)
Ar dujų balionų sandėliavimo,
dujų balionų sandėlių naudojimo
tvarka
nustatyta
sandėlių
naudojimo
instrukcijoje?
(SNDĮET 254 p.)
Ar dujų balionų sandėlyje, dujų
balionų sandėlio apsaugos zonoje
yra pirminės gaisro gesinimo
priemonės bei iškabinti saugos

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.1.

3.1.

ženklai ir užrašai, draudžiantys
naudoti atvirą ugnį ir rūkyti?
(SNDĮET 255 p.)
Ar sandėliuojami dujų balionai
apsaugoti nuo tiesioginių saulės
spindulių ir kritulių? (SNDĮET
256 p.)
Ar dujų balionų sandėlio grindys
iš medžiagų, kurios nesukelia
kibirkšties? (SNDĮET 257 p.)
Ar pripildyti dujų balionai dujų
balionų sandėlyje sandėliuojami
atskirai nuo tuščių? (SNDĮET
259 p.)
Ar pripildyti ir tušti dujų balionai
sandėliuojami su aklėmis?
(SNDĮET 260 p.)
Ar įrengta aikštelė išleisti
suskystintas naftos dujas iš
nesandarių dujų balionų?
(SNDĮET 262 p.)
Ar netvarkingi (nesandarūs) dujų
balionai atitinkamai pažymėti ir
laikomi atskirai? (SNDĮET 263
p.)
Ar dujų balionų sandėlyje (jei
jame vykdomas dujų balionų
pardavimas dujų vartotojams) yra
ne žemesnės kaip trečios
tikslumo klasės svarstyklės dujų
balionams pasverti? (SNDĮET
264 p.)
Ar dujų balionų sandėlyje
nelaikomos
kitos
degios
medžiagos, deguonies balionai ir
kiti daiktai?
(SNDĮET 266 p.)
2. Dujų balionų sandėlį eksploatuojančių asmenų atestavimas
Ar
dujų
balionų
sandėlį
eksploatuojantys
darbuotojai
atestuoti norminių teisės aktų
nustatyta tvarka? (SNDĮET 34 p).
3. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas
Ar užtikrintas avarijų ir sutrikimų
lokalizavimas ir likvidavimas
buitinių
dujų
vartotojų

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

įrenginiuose, kuriems įmonė
tiekia
(parduoda)
dujas?
(SNDĮET 371, 373 p.)
Ar sudaryta sutartis su kitais
juridiniais asmenimis, kurie
teisės aktų nustatyta tvarka turi
teisę
vykdyti
avarijų
lokalizavimo ir likvidavimo dujų
ūkyje darbus. (SNDĮET 374 p.)
Ar parengtos avarinės grupės
kvalifikuotų
darbuotojų
pareiginės
instrukcijos?
(SNDĮET 376, 377 p.)
Ar avarinė tarnyba ar grupė
aprūpinta transporto, ryšio,
saugos priemonėmis, prietaisais,
įrankiais,
mechanizmais,
įrenginiais,
operatyvine,
eksploatavimo,
technine
dokumentacija,
reikalinga
galimoms avarijoms lokalizuoti
ir likviduoti? (SNDĮET 383, 384
p.)
Ar tarnybos ar avarinės grupės
kvalifikuotų
darbuotojų
materialinių
ir
techninių
priemonių,
techninės
ir
operatyvinės
dokumentacijos
sąrašas ir nuostatai patvirtinti
avarinės tarnybos ar grupės
savininko? (SNDĮET 382 p.)
Ar pranešimai (paraiškos) apie
avarines situacijas registruojami
žurnale? (SNDĮET 389 p.)
Ar avarinius remonto darbus
atliekantiems darbuotojams ne
rečiau kaip kartą per metus
organizuojami galimų avarijų
lokalizavimo
praktiniai
mokymai?
(SNDĮET 395 p.)
Ar
avarinė
tarnyba
turi
nemokamą telefono numerį?
(SNDĮET 385 p.)
4. Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka

4.1

Ar statinio naudotojas paskyręs
statinio techninį prižiūrėtoją ūkio
būdu arba sutarties pagrindu?
(SĮ 48 str. 1 dalis)
4.2
Ar vykdant statinio techninę
priežiūrą atliekamas nuolatinis
statinio būklės stebėjimas?
(SĮ 48 str. 5 dalies 1 p.)
4.3
Ar vykdant statinio techninę
priežiūrą atliekamas pastebėtų
statinio
būklės
defektų
šalinimas?
(SĮ 48 str. 5 dalies 3 p.)
4.4
Ar yra statinio techninis pasas (ar
techninė apskaitos kortelė)?
(SĮ 50 str. 1 dalis)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.
Teisės aktai:
1.
SNDĮET – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277; Suvestinė redakcija
nuo 2018-11-01;
2.
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)

