VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
OPERATYVINIO DISPEČERINIO VALDYMO AB LESTO SKIRSTOMOJO TINKLO
ELEKTROS ĮRENGINIŲ 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Klausimas

Ar elektros įrenginius eksploatuojantys
darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų
nustatyta tvarka? (SEEĮT 11 p.)
Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio
subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta
tvarka? (AT 2 p.)
Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio
subjektas teikia apibendrintą informaciją
Valstybinei energetikos inspekcijai apie
atestuotus
energetikos
darbuotojus?
(EOĮSEDATA 35 p.)
Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų
tarpusavio
santykių
nuostatai,
kai
transformatorių
pastotę,
skirstyklą
ar
transformatorinę aptarnauja kelių įmonių
darbuotojai? (SEEĮT 118 p., DVN 2 p.)
Ar pagal operatyvinį pavaldumą nuolat
informuoja apie operatyvinio personalo
pasikeitimus? (DVN 6 p.)
Ar atjungiant veikiančius arba esančius rezerve
įrenginius
remontuoti,
profilaktikai,
bandymams, naujiems objektams montuoti ir
panašiai, įforminama paraiška? (DVN 28 p.)
Ar
paraiškoje,
įformintoje
atjungiant
veikiančius arba esančius rezerve įrenginius

taip

ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos
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Įvertinimas
Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Klausimas

remontuoti,
profilaktikai,
bandymams,
naujiems objektams montuoti ir panašiai,
įrašomi visi privalomi duomenys? (DVN 49.149.20 p.)
Ar naujų arba po rekonstrukcijos 6 kV ir
aukštesnės įtampos elektros įrenginių įjungimas
vyksta pagal suderintą ir patvirtintą programą?
(DVN 43 p. ir TET 1564 p.)
Ar likviduojant avarines situacijas elektros
įrenginiuose pirmenybė teikiama įrenginiams
pagal įtampos dydį, atsižvelgiant į vartotojų
kategoriją, avarinės situacijos keliamą pavojų
žmonių gyvybei, sveikatai, įrenginiams bei
aplinkai? (DVN 65 p.)
Ar operatyviniai pokalbiai
fiksuojami
operatyviame žurnale ir įrašomi kalbos
dokumentavimo (įrašymo) įranga? (DVN 67 p.
ir TET 1449 p.)
Ar operatyvinių darbuotojų operatyviniai
pokalbiai, įrašyti į duomenų laikmenas
automatinio įrašymo įrenginiais, saugomi ne
trumpiau kaip mėnesį? (TET 1449 p.)
Ar laikomasi nustatytos operatyvinio personalo
pokalbių ir operatyvinio žurnalo vedimo
tvarkos? (DVN 89-97 p.)
Ar laikomasi nustatytos pamainų pasikeitimo
tvarkos? (DVN 98-102 p.)
Ar laikomasi nustatytos įrenginių atjungimo
remontui tvarkos? (DVN 103-113 p.)
Ar operatyvinio valdymo punktuose yra
valdomų įrenginių operatyvinės schemos bei
avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo,
operatyvinių perjungimų instrukcijos? (DVN
1361 p.)
Ar elektros įrenginiuose dirbant rangovų
organizacijoms, operatyvinius perjungimus
leidžiama vykdyti rangovo operatyviniams ir
operatyviniams remonto darbuotojams, tik tuo
atveju, kai yra įvykdytos nustatytos sąlygos?
(SEEĮT 182 p.)
Ar darbuotojai aprūpinami būtinomis apsaugos
nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine
dokumentacija? (SEEĮT 8 p.)
Ar eksploatuojant energetikos objektus
vykdomi gamintojų instrukcijų ir reglamentų
reikalavimai? (TET 4 p.)
Ar vadovaujantis nustatytais kriterijais, sudaryti
darbų, atliekamų pagal nurodymus ir
pavedimus, sąrašai? (SEEĮT 46 p., 49 p., 65 p.)
Ar nurodymus ar pavedimus išduodantis darbų
vadovas, išskyrus budintį dispečerį, pildo
Įforminimo žurnalą? (SEEĮT 69 p.)
Ar patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę
vykdyti operatyvius perjungimus, sąrašas?
(TET 1548 p.)
Ar perjungimo lapeliuose įrašyti – perjungimo
užduotis, perjungimų pradžios ir pabaigos
laikas,
operacijų
atlikimo
eiliškumas,
perjungimus vykdantys asmenys? (TET 1493

taip

ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos
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Įvertinimas
Nr.

Klausimas

taip

ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos

p.)
Ar operatyviniams darbuotojams išduodami
perjungimo lapelių blankai yra sunumeruoti ir
antspauduoti? (TET 1528 p.)
24.
Ar pildomi operatyviniai žurnalai? (DVN 1361
p.)
25.
Ar yra įrenginių išjungimo paraiškų žurnalas,
kartoteka arba sistema? (TET priedas)
26.
Ar yra įrenginių defektų ir nesklandumų
žurnalas arba sistema? (TET priedas)
27.
Ar laikomasi nurodymų pildymo nuostatų?
(SEEĮT 57-63 p.)
28.
Ar operatyvinio valdymo punktai aprūpinti
rezerviniu įtampos šaltiniu? (TET 1360 p.)
29.
Ar pildomi pamainos ar paros žiniaraščiai?
(TET 1485 p.)
30.
Ar suderinti ir patvirtinti skirstomųjų tinklų
operatyviai valdomų ir tvarkomų įrenginių
sąrašai? (DVN 80 p.)
31.
Ar schemose ir ant įrenginių esantys žymenys ir
numeriai sutampa? (TET 63 p.)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.
23.

Teisės aktai:
1. DVN – Dispečerinio valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m.
birželio 19 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 69-2840);
2. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443);
3. SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878);
4. 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);
5. 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 atstovo pareigos)

______________________________________
(VEI pareigūno pareigos)

_____________
(parašas)

_____________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

________________________
(vardas, pavardė)

