PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir
kontrolės
komisijos
nutarimu Nr.
35 priedas

energetikos
2019
m.

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS
BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
_________________ Nr. __________
(data)
Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: ___________________________________
(vardas, pavardė, pareigos)
Patikrinimo pagrindas: __________________________________________________
Patikrinimo pobūdis: ___________________________________________________
Patikrinimo data ir laikas: nuo ________________ iki _________________________
Patikrinimo vieta (objektas): _____________________________________________
Tikrinamas subjektas: __________________________________________________
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
__________________________________________________________________________
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)
Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): ___________________
__________________________________________________________________________
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Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Teisės akto reikalavimas

taip

Įvertinimas
ne neaktualu
/netikrinta
x
x

x
Bendrieji reikalavimai:
Ar iš suslėgtų gamtinių dujų
degalinės (toliau – degalinė)
eksploatuojančios įmonės personalo
paskirti nustatyta tvarka atestuoti
asmenys, atsakingi už dujų, elektros,
šilumos sistemų ar įrenginių bei
statinių priežiūrą? (DET 10 p.)
Ar parengti ir patvirtinti darbuotojų
pareiginiai aprašymai? (DET 10 p.)
Ar parengtos ir patvirtintos degalinės
įrenginių eksploatavimo instrukcijos
su pridėtomis prižiūrimų įrenginių
technologinėmis schemomis? (DET
11 p.)
Ar patvirtintas privalomų turėti
instrukcijų sąrašas? (DET 11 p.)
Ar degalinės įrenginių eksploatavimo
instrukcijos peržiūrimos ir prireikus
koreguojamos įsigaliojus naujiems
arba pakeitus, papildžius galiojančius
norminius teisės aktus? (DET 12 p.)
Ar degalinės įrenginių sudedamosios
dalys, mazgai sunumeruoti ar
pažymėti
pagal
technologines
schemas? (DET 18 p.)
Ar degalinės įrenginių techninė
priežiūra atliekama pagal patvirtintą
grafiką? (DET 22 p.)
Degalinę eksploatuojančių asmenų atestavimas:
Ar degalinės eksploatavimo darbus
atlieka ir šiems darbams vadovauja
kvalifikuoti darbuotojai, atestuoti
teisės aktų nustatyta tvarka? (DET 34
p.)
Ar degalinę eksploatuojantis ūkio
subjektas turi tam būtiną atestatą?
(ATTEEĮAT 2 p.)
Ar
prieš
leidžiant
naujiems
darbuotojams savarankiškai dirbti
jiems skiriama ne mažiau kaip 10
darbo dienų (pamainų) stažuotė,
prižiūrint kvalifikuotam įmonės
vadovo raštu paskirtam darbuotojui?
(DET 37 p.)

Pastabos
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2.4.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

Ar degalinę eksploatuojantis ūkio
subjektas
teikia
apibendrintą
informaciją Valstybinei energetikos
reguliavimo tarybai apie atestuotus
energetikos
darbuotojus?
(EOĮSEDATA 35 p.)
Techninė dokumentacija:
Ar degalinės įrenginių eksploatavimo
vietoje arba operatoriaus patalpoje
yra degalų tiekimo, laikymo
įrenginių ir vamzdynų schemos,
eksploatavimo
instrukcijos,
degalinės
įrenginių
priežiūros
žurnalas? (DET 13 p.)
Ar degalinė turi techninį pasą su
reikalaujamais
duomenimis
ir
įrašais? (DET 14 p.)
Ar degalinę eksploatuojanti įmonė
turi eksploatuojamų inžinerinių
komunikacijų planus (topografines
nuotraukas)? (DET 39 p.)
Įrenginių ir statinių eksploatavimas:
Ar degalinės statinių (pastatų)
priežiūrai
paskirtas
techninis
prižiūrėtojas? (SĮ 48 str. 1 d.)
Ar vykdant degalinės statinių
(pastatų)
techninę
priežiūrą
atliekamas nuolatinis statinio būklės
stebėjimas? (SĮ 48 str. 5 d.)
Ar vykdant degalinės statinių
(pastatų)
techninę
priežiūrą
atliekamos statinio periodinės ir
specializuotos apžiūros? (SĮ 48 str. 5
d.)
Ar vykdant degalinės statinių
(pastatų)
techninę
priežiūrą
atliekamas pastebėtų statinio būklės
defektų šalinimas? (SĮ 48 str. 5 d.)
Ar vykdant degalinės statinių
(pastatų)
techninę
priežiūrą
atliekamas remontas (paprastasis
arba kapitalinis)? (SĮ 48 str. 5 d.)
Ar yra degalinės statinių (pastatų)
techninis pasas (ar techninė apskaitos
kortelė)? (SĮ 50 str. 1 d.)
Ar yra degalinės statinių (pastatų)
techninės priežiūros žurnalas? (SĮ 50
str. 1 d.)
Ar yra degalinės statinių (pastatų)
periodinių ir specialiųjų apžiūrų
aktai? (SĮ 50 str. 1 d.)
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4.9.

4.10.

4.11.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Ar degalinės statinių (pastatų)
techniniame pase (ar techninėje
apskaitos kortelėje) nurodomos
statinio
(pastato)
techninės
ekonominės
ir
konstrukcijos
charakteristikos bei jų pokyčiai po
kapitalinio
remonto
ar
rekonstravimo? (SĮ 50 str. 2 d.)
Ar degalinės statinių (pastatų)
techninės
priežiūros
žurnale
registruojami nuolatinio stebėjimo
metu pastebėti konstrukcijų ir
inžinerinės
techninės
įrangos
defektai ar deformacijos? (SĮ 50 str. 3
d.)
Ar degalinės statinių (pastatų)
techninės
priežiūros
žurnale
registruojami
periodinių
ir
specialiųjų apžiūrų aktų registravimo
duomenys, nurodant jų atlikimo datą,
vadovus, pastebėtus defektus ir
priemones jiems pašalinti? (SĮ 50 str.
3 d.)
Degalinės eksploatavimas:
Ar
degalinės
įrenginiai
eksploatuojami
nustatytu
laiku
atlikus jų slėginių indų ir vamzdynų
techninės būklės patikrinimus? (DET
116.1 p.)
Ar atliekamų degalinės įrenginių
planinių
patikrinimų
rezultatai
įforminti nustatyta tvarka ir laiku?
(DET 116.2 p.)
Ar pildomas degalinės įrenginių
priežiūros žurnalas? (DET 116.3 p.)
Ar dujų kompresorių ir kitose
gamybinėse patalpose kartą per parą
tikrinamas (rezultatai registruojami)
oro užterštumas dujomis, jei jose
neįrengti
automatiniai
dujų
analizatoriai? (DET 120 p.)
Ar ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai
išbandomos degalinėje naudojamos
žarnos? (DET 131 p.)
Ar
degalinės
vamzdynų
(už
kompresoriaus) ir jų įtaisų techninės
priežiūros darbai atliekami pagal ją
eksploatuojančios įmonės vadovo
patvirtintus grafikus? (DET 133 p.)
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.
6.1.

Ar degalinės įrenginių priežiūros
žurnale daromi įrašai apie atliktas
išorines apžiūras ir jų rezultatus?
(DET 139 p.)
Ar kas penkeri metai atliekami
suslėgtų gamtinių dujų vamzdyno
sandarumo bandymai ir vamzdžių
alkūnių sienelių storio matavimai
neardomosios kontrolės metodais?
Ar bandymų ir matavimo rezultatai
įforminti aktu? (DET 140 p.)
Ar apsauginių vožtuvų veikimo ribos
reguliuojamos ne rečiau kaip kas šeši
mėnesiai? Ar bandymo rezultatai
įforminti aktu? (DET 145 p.)
Ar kompresorių techninė priežiūra
atliekama
pagal
degalinės
eksploatuojančios įmonės vadovo
patvirtintą grafiką? (DET 148 p.)
Ar degalinėje yra reikiama dujų
kompresorių dokumentacija? (DET
149 p.)
Ar dujų nusausinimo įrenginių
techninė priežiūra atliekama pagal
degalinės eksploatuojančios įmonės
vadovo patvirtintą grafiką? (DET 165
p.)
Ar nepasibaigę matavimo priemonių
(automatikos
ir
signalizacijos)
periodinės patikros terminai? (DET
185 p.)
Ar vėdinimo įrenginių techninė
priežiūra atliekama pagal degalinės
eksploatuojančios įmonės vadovo
patvirtintą grafiką? (DET 196 p.)
Ar suspausto oro (dujų) įrenginių
techninė priežiūra atliekama pagal
degalinės eksploatuojančios įmonės
vadovo patvirtintą grafiką? (DET 201
p.)
Ar degalinėje sudarytas detalus
gamtinių dujų aplinkoje atliekamų
darbų sąrašas, jame nurodyta, kurie
darbai atliekami pagal darbų
paskyras, kurie pagal darbų užduotis?
Ar sąrašas patvirtintas degalinės
eksploatuojančios įmonės vadovo?
(DET 204 p.)
Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:
Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų
degalinėje lokalizavimo planas?
(DET 26 p.)
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje
lokalizavimo planas periodiškai, bet
ne rečiau kaip kas treji metai
peržiūrimas? (DET 26 p.)
Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje
lokalizavimo
plane
apibrėžti
degalinių
įrenginių
avariniai
stabdymo atvejai? (DET 26 p.)
Ar avarinius remonto darbus
atliekantiems darbuotojams ne rečiau
kaip kartą per metus organizuojami
galimų
avarijų
lokalizavimo
praktiniai mokymai? (DET 28 p.)
Ar apie įvykusius mokymus įrašoma
praktinių mokymų registravimo
žurnale? (DET 28 p.)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:
1. SĮ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. DET – Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
3. ATTEEĮET – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 1-274;
4. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių
darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
Patikrinimo išvada:
Veikla vykdoma nepažeidžiant ___________________________________________
(teisės aktų pavadinimai)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ reikalavimų.
Veikla vykdoma pažeidžiant _____________________________________________
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ reikalavimus.
______________________________________
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto
įgalioto darbuotojo pareigos)
______________________________________

_____________
________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)

_____________
________________________
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
______________

