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Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės
paslaugos kodas

2.

Administracinės
paslaugos versija

3

3.

Administracinės
paslaugos pavadinimas

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir
pažymų
apie energetikos įrenginių techninę būklę
išdavimas.

4.

Administracinės
paslaugos apibūdinimas

Įrenginių techninės būklės patikrinimas apima: patikrinimą,
ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas,
rekonstruotas, ar modernizuotas pagal statinio projekto
sprendinius, ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja
norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių
gamintojų įrengimo instrukcijoms; patikrinimą, ar atlikti
visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo,
matavimo ir paleidimo-derinimo darbai; patikrinimą, ar
nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai
yra tinkami naudoti pagal paskirtį; pažymų apie energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimą.
Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo
ir pažymos apie jų techninę būklę išdavimo energetikos
įrenginių statytojas (ar jo įgaliotas asmuo) (toliau –
pareiškėjas) gali kreiptis vienu iš nurodytų būdų:
– internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių
paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai (toliau –
Elektroninių paslaugų portalas) www.epaslaugos.lt .
Užsakant energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimo ir pažymos išdavimo paslaugą šiame portale,
atskiro prašymo pateikti nereikia, kadangi pildoma
elektroninė paslaugos užsakymo forma;
– elektroniniu paštu paslaugos@vei.lt;
– paštu, per pasiuntinį arba tiesiogiai atvykus į Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau
– VEI) teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra
energetikos įrenginys.
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Eil.
Nr.

5.

Pavadinimas

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
VEI specialistai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų
ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir
nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia ir išduoda
pažymą, kuri įteikiama pareiškėjui, siunčiama paštu, el.
paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis
(asmens prašyme nurodytu būdu).
Vieno ar dviejų butų namuose sumontuotiems visiems
energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma. Jei
pareiškėjas pageidauja, gali būti išduodamos atskiros
pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų,
naftos ar naftos produktų) įrenginių rūšiai.
Nustačius energetikos įrenginio(-ių) įrengimo neatitikimą
projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams,
parengiamas energetikos įrenginių trūkumų aktas. Dėl
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir
pažymos gavimo pareiškėjas galės kreiptis į VEI iš naujo,
kai pašalins nurodytus trūkumus.
1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų
energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio
24 d. įsakymu Nr. 1-261;
3. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127;
4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297;
5. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos
L:ietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m.
gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162;
6. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. 1-37;
7. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212;
8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1209;
9. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo
komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr.
1V-95 (toliau – Aprašas).
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Pareiškėjas, norintis gauti energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo pažymą, VEI privalo pateikti:
1. prašymą, kuris pildomas, jeigu prašymas teikiamas ne
per Elektroninių paslaugų portalą;
2. projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo
dokumentaciją (privalomų pateikti dokumentų sąrašas,
sudarytas pagal atskirus energetikos sektorius ir energetikos
objektus, pateiktas Aprašo priede).
3. dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už VEI suteiktą
paslaugą, jeigu mokėjimas vykdomas ne per Elektroninių
paslaugų portalą.

6.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

7.

Informacija ir dokumentai
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

VEI gali kreiptis į įstaigas Valstybinės metrologijos
tarnybos įgaliotas atlikti metrologinių parametrų atitikties
įvertinimą.

8.

Administracinės
paslaugos teikėjas

Už konkrečią energetikos sritį atsakingi VEI teritorinių
skyrių specialistai. Kontaktiniai duomenys pateikiami VEI
interneto svetainės www.vei.lrv.lt skyriuje „Struktūra ir
kontaktai“.

9.

Administracinės
paslaugos vadovai

VEI teritorinių skyrių vedėjai. Kontaktiniai duomenys
pateikiami VEI interneto svetainės www.vei.lrv.lt skyriuje
„Struktūra ir kontaktai“.

10.

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė

7 kalendorinės dienos nuo prašymo ir visų privalomų
pateikti dokumentų gavimo VEI dienos.

11.

Administracinės
paslaugos suteikimo kaina

Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo
naudoti) patikrinimo įkainiai patvirtinti Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 1-190 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1-203 „Dėl
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir
juridiniams asmenims įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“:
– energetikos įrenginių galia iki 30 kW – 16,22 euro;
– energetikos įrenginių galia nuo 30 kW iki 1 MW (imtinai)
– 16,22 euro už 30 kW + 0,29 euro kiekvienas kitas 5 kW;
– energetikos įrenginių galia daugiau kaip 1 MW – 72,41
euro už 1 MW + 4,34 euro kiekvienas kitas 5 MW ;
– energetikos inžineriniai tinklai – 8,11 euro/val.
VEI
teikiamų
paslaugų
įkainiai
nurodyti
http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/mokamu-paslaugu-ikainiai.
Mokestis už teikiamas paslaugas mokamas į

VEI
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
atsiskaitomąją
sąskaitą
LT177300010002474123
„Swedbank“, AB.
Įmokos kodo nėra. Mokėjimo paskirtyje nurodoma: „Už
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir
pažymos išdavimą objektui, esančiam adresu (įrašomas
adresas)“.

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

Asmuo, kreipdamasis dėl energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo ir pažymos apie jų techninę būklę
išdavimo, VEI turi pateikti laisvos formos prašymą,
kuriame turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas, pavardė,
adresas, telefono numeris; jei pareiškėjas yra juridinis
asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens
vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris; energetikos
įrenginių rūšis (elektros, šilumos, dujų, naftos), adresas,
pridedamų dokumentų sąrašas.
Prašymas (rekomenduojama forma Prašymas.doc) pildomas
tuomet, jeigu paslauga užsakoma ne per Elektroninių
paslaugų portalą.
Prašymo formą ir reikalaujamų pridedamų dokumentų
sąrašus galima rasti VEI interneto svetainės www.vei.lrv.lt
skyriuje „Paslaugos“, pasirinkus paslaugą „Energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie
energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas“.

13.

Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

VEI specialistai atlieka pareiškėjo pateiktų dokumentų
įvertinimą. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas, pateikti ne
visi reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys
neteisingi, VEI praneša pareiškėjui, kad būtina pateikti
trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją pagal
teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas trūkstamus
dokumentus ar informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per
20 kalendorinių dienų nuo VEI prašymo pateikti
trūkstamus dokumentus išsiuntimo dienos.
Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą pateikia VEI
trūkstamus dokumentus ir / ar patikslina informaciją, taip
pašalindamas aplinkybes, trukdančias atlikti naujai
sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos
įrenginių techninę būklę patikrinimą ir / ar išduoti
pažymą, VEI nagrinėja prašymą Apraše nustatyta tvarka
per Aprašo 7 punkte nustatytą terminą.
Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia VEI
trūkstamų dokumentų ir / ar nepatikslina informacijos,
prašymas atmetamas. Dėl energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo ir pažymos gavimo pareiškėjas turės
kreiptis į VEI iš naujo Apraše nustatyta tvarka.
Jei pareiškėjas kreipiasi į VEI internetu per Elektroniniu
paslaugų portalą, duomenis tikslina (jei reikia) ir
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
apmokėjimą vykdo taip pat per Elektroninių paslaugų
portalą, gavęs atitinkamą užduotį iš VEI specialisto.

14.

Informacinės ir ryšių
technologijos (toliau –
IRT), naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

Paslauga priskiriama viešųjų ir administracinių paslaugų
perkėlimo į internetą brandos trečiajam informaciniam
lygiui. Pareiškėjas užsisakyti paslaugą gali internetu per
Elektroninių paslaugų portalą.

15.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymas saugomas
numatytoje 1.3 byloje.

VEI

dokumentacijos

plane

BŪTINŲ VEIKSMŲ, TIKRINANT ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ, SEKOS SCHEMA

VEI
teritorinio
skyriaus
vedėjas

Pareiškėjas

VEI teritorinio
skyriaus
sekretorė,
atliekanti
bendras
funkcijas

VEI teritorinio
skyriaus specialistas

Pareiškėjo energetinio
įrenginio patikrinimas

