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.
Energetikos
Nr.
objektas
Pateikiamų dokumentų sąrašas
1. NAFTOS SEKTORIUS
1.
Naftos ir naftos
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-techninesproduktų
bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių
terminalai bei
valdžios vartų portalą.
saugyklos
2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai,
(N-1)
arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas).
4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte).
6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).
7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas).
8. Statinio techninis pasas (pateikiamas objekte).
9. Įrenginių pasai (pateikiami objekte).
10. Technologinių vamzdynų pasai (pateikiami objekte).
11. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte).
12. Technologinių įrenginių reglamentai ir eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte).
13. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų
pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir
šio atestato numeris).
14. Technologinės schemos (pateikiamos objekte).
15. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti.
16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.
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17. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas
vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2.

Naftos
perdirbimo
įrenginiai
(N-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-techninesbukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių
valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai,
arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas).
4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte).
6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos) (pateikiamos objekte).
7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas).
8. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte).
9. Technologinių vamzdynų pasai (pateikiami objekte).
10. Technologinio įrenginio reglamentas ir eksploatavimo instrukcija (pateikiami objekte).
11. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte).
12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų
pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir
šio atestato numeris).
13. Technologinės schemos (pateikiamos objekte).
14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas
vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

3.

Naftotiekiai ir
produktotiekiai
(N-3)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-techninesbukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių
valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai,
arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas.
4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte).
6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos) (pateikiamos objekte).
7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar)
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atitikties sertifikatas).
8. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte).
9. Įrenginio reglamentas ir eksploatavimo instrukcija (pateikiamos objekte).
10. Avarijų likvidavimo planas (pateikiamas objekte).
11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų
pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir
šio atestato numeris).
12. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas
vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.
4.

Statinio
(išskyrus
gyvenamojo
namo) naftos
produktų
įrenginiai
(N-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-techninesbukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių
valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai,
arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte).
5. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).
6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas).
7. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte).
8. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklos tinkamumą naudoti.
9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų
pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir
šio atestato numeris).
10. Technologinės įrangos pasai (pateikiami objekte).
11. Technologinio vamzdyno pasai (pateikiami objekte).
12. Technologinės schemos (pateikiamos objekte).
13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami
objekte).
14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas
vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

5.

Gyvenamojo
namo naftos

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-techninesbukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių
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6.

produktų
įrenginiai
(N-5)

valdžios vartų portalą.
2. Projektas.
3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
4. Paslėptų darbų aktai.
5. Bandymų aktai.
6. Įrenginio techninis pasas (pateikiamas objekte).
7. Įrenginio ir įrangos atitikties deklaracijos ar sertifikatai.
8. Įrenginių technologinė schema (pateikiama objekte).
9. Įrenginių eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte).
10. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas
vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Skysto kuro
degalinė
(N-6)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiu-techninesbukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne per Elektroninių
valdžios vartų portalą.
2. Energetikos įrenginio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai,
arba atitinkamas projektas ir nustatytos formos Pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas.
4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
5. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas (pateikiamas objekte).
6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).
7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas).
8. Technologinio vamzdyno pasas (pateikiamas objekte).
9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos (pateikiamos objekte).
10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai (pateikiami objekte).
11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų
pažymėjimų numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir
šio atestato numeris).
12. Įgaliotos įstaigos išvada apie talpyklų tinkamumą naudoti.
13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m) (pateikiami
objekte).
14. Dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už suteiktą paslaugą (įkainiai nurodyti http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiutechnines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas),
teikiamas,
jeigu
apmokėjimas
vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą.

