VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
ŪKIO SUBJEKTŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ, KURIE NAUDOJA
GAMTINES DUJAS ENERGIJAI GAMINTI IR TIEKTI VISUOMENINIAMS IR
GYVENTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS
_________________ Nr. __________
(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: ______________________________________________________
(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 nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): ______________________________
________________________________________________________________________________
Įvertinimas
Nr.

Klausimas

taip

Ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

1.

Eksploatavimo organizavimas:

1.1.

Ar vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų
sistemą, suformavę kvalifikuotą tarnybą ir (ar)
turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai
eksploatuoti? (GDSVSET 60 p.)
Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių
technologinių įrenginių eksploatavimo darbų
paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų
nustatyta tvarka? (GDSVSET 61 p.)
Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų
nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų
technologijos
ir
įrenginių
eksploatavimo
instrukcijos? (GDSVSET 12 p. ir13 p.)
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.)
Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Pastabos

2
Įvertinimas
Nr.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Klausimas

Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atlieka ir
šiems darbams vadovauja kvalifikuoti ir nustatyta
tvarka atestuoti darbuotojai? (GDSVSET 15 p. ir
16 p.)
Ar nebuitinis vartotojas, turintys 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 59 p.)
Ar asmenys, besinaudojantys dujiniais prietaisais,
instruktuojami, kaip saugiai naudotis dujomis ir
kaip naudotis dujiniais prietaisais?
(GDSVSET 64 p.)
Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas
atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)
Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas
teikia apibendrintą informaciją Valstybinei
energetikos
inspekcijai
apie
atestuotus
energetikos darbuotojus? (EOĮSEDATA 35 p.)
Darbų organizavimas:
Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai
atliekami pagal techninės priežiūros grafikus,
sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede
nurodytu darbų periodiškumu? (GDSVSET 21 p.)
Ar atlikti techninės priežiūros, remonto,
rekonstravimo
darbai
uždokumentuoti?
(GDSVSET 25 p.)
Ar priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų
atlikimo sąlygų, darbams vykdyti išduodami
būtini dokumentai (leidimai)? (GDSNDBAADST
14 p.)
Ar V, VI kategorijų darbams atlikti, kai šie darbai
atliekami vienu metu keliose darbo vietose ir
būtinas tų darbų koordinavimas, parengiamas
darbų planas bei ar su šiuo planu supažindinami
darbų vadovai ir vyresnieji darbuotojai?
(GDSNDBAADST 17 p.)
Ar ūkio subjekte nustatyta tvarka kaip turi būti
perduodamos paskyros ar skiriamos užduotys?
(GDSNDBAADST 20 p.)
Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos
paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų,
suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje
registravimo žurnale? (GDSNDBAADST 20 p.)
Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai,
darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos
tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys
darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios
įmonės įgaliojimus (darbo sutartis, įsakymus,
potvarkius,
pareiginius
nuostatus)?
(GDSNDBAADST 23 p.)
Ar potencialiai pavojingiems valstybės registre
įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka

taip

Ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos

3
Įvertinimas
Nr.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Klausimas

atliekamas
techninės
būklės
(GDSVSET 31 p.)
Techninė dokumentacija:

tikrinimas?

Ar eksploatuojanti įmonė turi saugiam dujų
sistemų
eksploatavimui
reikalingą
dokumentaciją? (GDSVSET 39 p.)
Ar prieš pradedant eksploatuoti dujų sistemas ar
jų įrenginius, buvo parengti dujotiekių, dujotiekių
įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių
schemos ir nustatyti dujotiekio įrenginių darbo
parametrai? (GDSVSET 40 p.)
Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus
remonto (išskyrus GDSVSET 144.5–144.7 ir
144.9 punktuose numatytus darbus) ar
rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo,
suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo
darbus, bandymus? (GDSVSET 41 p.)
Ar
instrukcijos,
technologinės
schemos
peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems
arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus
turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus
įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo?
(GDSVSET 43 p.)
Ar
vedama
darbų
dokumentacija,
reglamentuojanti darbų atlikimą gamtinių dujų
aplinkoje? (GDSNDBAADST 33 p.)
Techninė priežiūra:
Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų
slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami
nustatytu periodiškumu ir apimtimi? (GDSVSET
86 p.)
Ar dujotiekių, uždaromųjų įtaisų techninės būklės
tikrinimai atliekami nustatytu periodiškumu?
(GDSVSET 95.1 p. ir 96 p.)
Ar dujinių prietaisų, dujinių technologinių
įrenginių techninės priežiūros metu atliekami visi
būtini darbai ir ar jie atliekami nustatytu
periodiškumu? (GDSVSET 98 p. ir 99 p.)
Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai
prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai,
degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo,
vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (GDSVSET
100 p.)
Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir
jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (GDSVSET 101
p.)
Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių
tikrinimo rezultatai įforminti aktu? (GDSVSET
104 p.)
Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo
priemonių metrologinė patikra atliekama
Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais
terminais? (GDSVSET 107 p.)

taip

Ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos
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Įvertinimas
Nr.

5.8.

6.

Klausimas

taip

Ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos

Ar ant matavimo priemonės, rodančios
matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba
pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas),
rodanti didžiausiąją leistiną darbinę matuojamo
dydžio vertę? (GDSVSET 113 p.)
Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

Ar dujų sistemas eksploatuojanti tarnyba turi
reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones,
prietaisus, įrankius, mechanizmus, įrenginius,
medžiagas, techninę dokumentaciją operatyviai
lokalizuoti ir likviduoti avarijas, sutrikimus, kitus
įvykius (gedimus)? (GDSVSET 46.3 p.)
6.2.
Ar turi parengti personalo veiksmų planus
avarijų, sutrikimų lokalizavimui? (GDSVSET
46.4 p.)
6.3.
Ar lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir
koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus
taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams,
pasikeitus
darbo
sąlygoms,
pareikalavus
valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms?
(GDSVSET 49 p.)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.
6.1.

Teisės aktai:
1. 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 (Žin., 2012, Nr. 116-5883);
2. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr.
52-2598).
3. AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr.
120-6154; 2013, Nr. 122-6195).
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 (Žin., 2012, Nr. 130-6581; 2013, Nr. 43-2131);
Patikrinimo išvada:
Veikla vykdoma nepažeidžiant _______________________________________________
(teisės aktų pavadinimai)

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, reikalavimų.
Veikla vykdoma pažeidžiant _________________________________________________
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________, reikalavimus.

______________________________________
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

______________________________________
(VEI pareigūno pareigos)

_____________
(parašas)

_____________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

________________________
(vardas, pavardė)

