Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos atstovų
dalyvavimo statybos užbaigimo
komisijose ir pažymų apie energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimą
išdavimo tvarkos aprašo
priedas
VALSTYBINEI ENERGETIKOS INSPEKCIJAI PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ
SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ
Eil.
Nr.

Energetikos
objektas,
VEI pateikiamų dokumentų sąrašas
kuriam
išduodama
VEI pažyma
ELEKTROS SEKTORIUS
1.
Elektrinė
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu(E-1)
technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos
įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie
energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Leidimas plėtoti elektros energijos pajėgumus.
4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai
(jeigu jie buvo pildomi).
6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta).
7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
8. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
9. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai.
10. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaromas).
11. Kompleksinių bandymų aktas.
12. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
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13. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su
įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
14. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.
15. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2.

Buitinis
elektros
energiją
gaminantis
vartotojas
(E-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos
įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba (Pažyma apie
energetikos įrenginio atitiktį projektui).
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai
(jeigu jie buvo pildomi).
5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu buvo įrengta).
6. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
8. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai. Kompleksinių bandymų aktas
9. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma).
10. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
11. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

3.

Elektros tinklai
ir jų
priklausiniai
(virš 110 kV)
(E-3)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos
įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, (arba Pažyma apie
energetikos įrenginio atitiktį projektui).
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai
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(jeigu jie buvo pildomi).
5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
8. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai.
9. Statinio statybos darbo komisijos aktas.
10. Kompleksinių bandymų aktas.
11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas
12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su
įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas operatyvines ir technologines schemas.
14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
4.

Elektros tinklai
ir jų
priklausiniai
(iki 110 kV)
(E-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei energetikos
įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai (arba Pažyma apie
energetikos įrenginio atitiktį projektui).
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, taip pat papildomi statybos darbų žurnalai arba / ir paslėptų darbų aktai
(jei jie buvo pildomi).
5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.
8. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu buvo sudaroma).
9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su
įmone, turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
10. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas ir operatyvines ir technologines schemas.
11. Sumontuotų elektros įrenginių bandymų, matavimų ir paleidimo derinimo protokolai.
12. Kompleksinių bandymų aktas.
13. Rangovo užbaigtų elektros montavimo darbų perdavimo statytojui aktas.
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14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
5.

Statinio
elektros
instaliacija (nuo
apskaitos taško)
(E-5)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos arba elektros energijos tiekimo
vartojimo sutartis jeigu nebuvo išduotos prijungimo sąlygos.
3. Statinio elektrotechninės dalies projektas, kurio kiekviename lape yra: žyma „Taip pastatyta“ bei elektros įrenginių statybos
vadovo ir elektros įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba įrengtų elektros įrenginių schemos.
4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).
5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos arba / ir paslėptų darbų aktai.
6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
7. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
8. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone,
turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
10. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

6.

Vieno ar dviejų
butų namo,
sodo namo,
sklypo elektros
instaliacija (nuo
apskaitos taško)
(E-6)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos arba elektros energijos tiekimo
vartojimo sutartis jeigu nebuvo išduotos prijungimo sąlygos.
3. Projektas arba įrengtų elektros įrenginių schemos.
4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa. Kai yra kiti bendraturčiai ar elektros
kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos, pateikiamos požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės
nuotraukos.
5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
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7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
8. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
7.

Galios
didinimas
individualiame,
daugiabutyje
name (E-7)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos.
3. Daugiabučio namo administratoriaus ar bendrijos išduotos konkrečios buto prijungimo prie lokalaus daugiabučio namo
elektros tinklo sąlygos ir pažyma, kad sąlygos įvykdytos (tik daugiabučio namo gyventojams).
4. Projektas (statinių priklausančių kultūros paveldui projektas suderintas su atitinkamomis institucijomis) arba įrengtų elektros
įrenginių schemos.
5. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa ir požeminių elektros inžinerinių tinklų
geodezinės nuotraukos, kai yra kiti bendraturčiai ar elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos (tik
individualiam namui, kai keičiasi prijungimo taškas).
6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
7. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
8. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
9. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas), teikiamas, jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

8.

Statybviečių ir
renginių laikino
prijungimo
elektros
instaliacija,
išskyrus
individualius
namus (nuo
apskaitos taško)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Elektros skirstomųjų tinklų išduotos prijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos.
3. Projektas arba įrengtų elektros įrenginių schemos.
4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa, kai yra kiti bendraturčiai ar elektros
kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos suderinimas su jų savininkais (tik statybvietėms).
5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai (atitikties sertifikatas).
6. Elektros grandinių varžų matavimų protokolai.
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(E-8)

7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploataciją, skyrimo, jų pažymėjimų kopijos (arba sutartis su įmone,
turinčia atestatą atlikti šiuos darbus).
9. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikosirenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

