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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ SANDĖLIO 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.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

Įvertinimas
ne neaktualu
Teisės akto reikalavimas
Pastabos
/netikrinta
x
x
x
Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio (toliau – dujų balionų sandėlis)
eksploatavimas:
Ar dujų balionų sandėlis įrengtas
pagal projekto reikalavimus ir
nustatyta tvarka baigtas statyti?
(SNDĮET 252 p.)
Ar
dujų
balionų
sandėlyje
suprojektuota ir įrengta natūrali arba
mechaninė
vėdinimo
sistema,
užtikrinanti
tris
kartinį
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 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 dujų balionų sandėlyje dujų
balionai sandėliuojami vadovaujantis
norminių teisės aktų reikalavimais?
(SNDĮET 258 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.)
taip

3

1.12.

1.13.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

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.)
Dujų balionų sandėlį eksploatuojančių asmenų atestavimas:
Ar
dujų
balionų
sandėlį
eksploatuojantys darbuotojai atestuoti
norminių teisės aktų nustatyta tvarka?
(SNDĮET 34 p).
Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:
Ar užtikrintas avarijų ir sutrikimų
lokalizavimas ir likvidavimas buitinių
dujų vartotojų įrenginiuose, kuriems
įmonė tiekia (parduoda) dujas?
(SNDĮET 371, 373 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.)
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3.8.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

Ar apie įvykusius mokymus įrašoma
mokymų apskaitos žurnale ir
aptariami
su
dalyvavusiais
kvalifikuotais
darbuotojais?
(SNDSET 396, 397 p.)
Statinių naudojimo priežiūra
Ar statinių (pastatų) priežiūrai
paskirtas techninis prižiūrėtojas? (SĮ
48 str. 1 d.)
Ar vykdant statinių (pastatų) techninę
priežiūrą
atliekamas
nuolatinis
statinio būklės stebėjimas? (SĮ 48 str.
5 d.)
Ar vykdant statinių (pastatų) techninę
priežiūrą
atliekamos
statinio
periodinės ir specializuotos apžiūros?
(SĮ 48 str. 5 d.)
Ar vykdant statinių (pastatų) techninę
priežiūrą
atliekamas
pastebėtų
statinio būklės defektų šalinimas? (SĮ
48 str. 5 d.)
Ar vykdant statinių (pastatų) techninę
priežiūrą
atliekamas
remontas
(paprastasis arba kapitalinis)? (SĮ 48
str. 5 d.)
Ar yra statinių (pastatų) techninis
pasas (ar techninė apskaitos kortelė)?
(SĮ 50 str. 1 d.)
Ar yra statinių (pastatų) techninės
priežiūros žurnalas? (SĮ 50 str. 1 d.)
Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir
specialiųjų apžiūrų aktai? (SĮ 50 str. 1
d.)
Ar 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 statinių (pastatų) techninės
priežiūros žurnale registruojami
nuolatinio stebėjimo metu pastebėti
konstrukcijų ir inžinerinės techninės
įrangos defektai ar deformacijos?
(SĮ 50 str. 3 d.)
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4.11.

Ar 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.)
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;
2. SĮ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
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)
______________

