PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
15 priedas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
___________________ TERITORINIS SKYRIUS
NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO 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.

2.1.

Įvertinimas
taip ne neaktualu/
Teisės akto reikalavimas
netikrinta
x
x
x
1. Darbuotojų kvalifikacija ir atestavimas
Ar naftos ir naftos produktų
terminalą eksploatuojantis ūkio
subjektas atestuotas teisės aktuose
nustatyta tvarka? (AT 3 p.)
Ar naftos ir naftos produktų
terminalo
įrenginius
eksploatuojantis ūkio subjektas
teikia apibendrintą informaciją
Valstybinei
energetikos
reguliavimo
tarybai
apie
atestuotus
energetikos
darbuotojus? (EOĮĮEDATA 35 p.)
2. Bendrieji reikalavimai
Ar ūkio subjekto pateikti talpyklos
techniniai dokumentai, kuriuose

Pastabos

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

turi būti nurodyta talpyklos
paskirtis, pagrindiniai techniniai
parametrai ir leidžiamų joje
saugoti
medžiagų
sąrašas,
naudojimo
instrukcija
su
brėžiniais
ir
schemomis,
reikalingomis saugiam talpyklos
naudojimui ir priežiūrai atlikti,
talpyklos sumontavimo (statybos)
jos naudojimo vietoje (statinio)
projektas?
(LPMSBTPT 5.2 p.)
Ar ūkio subjektas pateikė
talpyklos priežiūros žurnalą?
(LPMSBTPT 5.3 p.)
Ar ūkio subjektas pateikė įgaliotos
potencialiai pavojingų įrenginių
techninės būklės tikrinimo įstaigos
(toliau vadinama – įgaliota įstaiga)
išvadą, kad talpykla, nurodyta šių
Taisyklių 6 ir 12 punktuose, saugi
naudoti (po įrenginio patikrinimo)
(LPMSBTPT 5.5 p.)
Ar ūkio subjektas pateikė
nurodytos šių Taisyklių 7 punkte,
registravimo
Potencialiai
pavojingų įrenginių valstybės
registre pažymėjimą (po įrenginio
užregistravimo)
(LPMSBTPT 5.6 p.)
Ar ūkio subjektas sudaręs sutartį
dėl talpyklos techninės būklės
tikrinimo su viena jo paties
pasirinkta
įgaliota
įstaiga
(LPMSBTPT 6.1 p.)

2.6.

2.7.

Ar ūkio subjektas Talpyklų
savininkas nuolatinę priežiūrą
atlieka,
vadovaudamasis
gamintojo pateiktais talpyklos
techniniais dokumentais, šiomis
Taisyklėmis ir jų priede nurodytais
teisės aktais bei kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės
aktais,
reglamentuojančiais
darbuotojų saugą ir sveikatą,
aplinkos apsaugą, pavojingų
medžiagų saugojimą ir statinių
priežiūrą.
Šią priežiūrą talpyklos savininkas
gali atlikti savo jėgomis, kai turi
reikiamą kvalifikaciją ar reikiamos
kvalifikacijos personalą, arba,
vadovaudamasis
Lietuvos
Respublikos
potencialiai
pavojingų įrenginių priežiūros
įstatymu, nuolatinę priežiūrą pagal
sutartį
perduoti
juridiniam
asmeniui, kuris nuo 2008 m. liepos
1 d. privalo turėti nustatyta tvarka
išduotą licenciją atlikti nuolatinę
stacionariųjų talpyklų priežiūrą,
išskyrus energetikos įrenginius,
kurių nuolatinę priežiūrą atlieka
juridiniai
asmenys,
turintys
galiojantį
atestatą
vykdyti
energetikos
įrenginių
eksploatavimą?
(LPMSBTPT 10 p.)
Ar ūkio subjektas užtikrina
talpyklos
priežiūros
žurnalo
pildymą, kuriame chronologine
tvarka turi būti fiksuojamos
avarijos, gedimai, korpuso ir
vamzdynų pažeidimai, ilgalaikės
(šių Taisyklių 13.4.4 punktas)
prastovos,
atlikti
nuolatinės
priežiūros veiksmai (apžiūros,
patikrinimai, bandymai, remontai
ir kt.) ir kita su talpyklos

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

naudojimu susijusi informacija?
(LPMSBTPT 11.3 p.)
Ar ūkio subjektas atlieka Talpyklų
techninės būklės patikrinimus
vadovaudamasis
Taisyklių
nurodytais terminais?
(LPMSBTPT 13; 13.1; 13.2; 13.3;
13.3.1; 13.3.2 p.)
3. Statinių naudojimo priežiūra
Ar statinio naudotojas paskyręs
statinio techninį prižiūrėtoją ūkio
būdu arba sutarties pagrindu?
(TET 86 p.)
Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai
pagrindinių statinių techninės
priežiūros ir remonto darbų
grafikai? (TET 67.1 p.)
Ar vykdant statinio techninę
priežiūrą atliekami nuolatiniai
stebėjimai, atliekamos sezoninės
bendrosios,
periodinės,
specializuotos
ir
neeilinės
apžiūros? (TET 131 p.)
Ar kai
statinio
periodinių
stebėjimų metu atskleidžiami
eksploatavimo
taisyklių
pažeidimai,
surašomi
aktai,
kuriuose nurodomi eksploatavimo
trūkumai, statybinių konstrukcijų
defektai, priemonės trūkumams ar
defektams pašalinti ir jų įvykdymo
terminai? ( TET 139.2 p.)
Ar vykdant statinio sezonines ir
neeilines apžiūras surašomi aktai,
pažymint juose rastus trūkumus,
defektus, pavojingas deformacijas
ir priemones nustatytu laiku jiems
pašalinti? (TET 139.3 p.)
Ar yra statinio techninis pasas (ar
techninė apskaitos kortelė)?
(TET 42.12 p.)

3.7.

Ar statinio techniniame pase
(apskaitos kortelėje) nurodomos
statinio techninės ekonominės ir
konstrukcijos charakteristikos bei
jų pokyčiai po statinio kapitalinio
remonto ar rekonstravimo? (TET
141 p.)
3.8.
Ar yra statinio techninės priežiūros
žurnalas ir jame fiksuojama
naudojamų
statinių
ir
jų
konstrukcijų techninė būklė? (TET
144 p.)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.
Teisės aktai:
1. LPMSBTPT – Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros
taisyklės;
2. EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašas;
3. AT – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės;
4. TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211.
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)

