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
ŠILUMOS SEKTORIUS
1.
1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu (prašymo forma nurodyta http://vei.lrv.lt/lt/paslaugos/energetikos-irenginiuKatilinė
technines-bukles-patikrinimas-ir-pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas) pildomas, jeigu jis teikiamas ne
(elektrinė)
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
(Š-1)
2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba
atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas).
4. Užsakovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas.
5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte).
6. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte).
7. 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).
8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas)
(pateikiami objekte).
9. Suvirinimo darbų žurnalas (pateikiamas objekte).
10. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai.
11. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte).
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2.

12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (pateikiami objekte).
13. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl
tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).
14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti
nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
15. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte).
16. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte).
17. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte).
18. Katilinės vamzdynų schema (pateikiama objekte).
19. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai.
20. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai
(pateikiami objekte).
21. Dūmtraukio pasas (pateikiamas objekte).
22. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte).
23. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte).
24. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai.
25. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte).
26. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte).
27. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte).
28. Katilų režiminės kortelės.
29. 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.
Šilumos tinklai 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
(Š-2)
per Elektroninių valdžios vartų portalą.
2. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba
atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas) .
4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti
nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
5. Užsakovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas.
6. Statybos žurnalai (pateikiami objekte).
7. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (pateikiamas objekte).
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8. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (pateikiamas objekte).
9. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (pateikiamas objekte).
10. Drenažo įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte).
11. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas.
12. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas (jeigu reikalingas).
13. Kompensatorių įtempimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte).
14. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte).
15. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte).
16. Nejudamų atramų įrengimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte).
17. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas) (pateikiamas objekte).
18. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (pateikiamas objekte).
19. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema.
20. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas (pateikiamas objekte).
21. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jeigu reikalinga) (pateikiamas objekte).
22. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (pateikiamas objekte).
23. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka.
24. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte).
25. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga) (pateikiami objekte).
26. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga) (pateikiamas objekte).
27. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte).
28. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte).
29. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo
naudoti (kuriems reikalinga).
30. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (pateikiami
objekte).
31. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte).
32. 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).
33. Šilumos tinklų kompleksinio bandymo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio šilumos tinklų kompleksinio
bandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
34. 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.
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3.

Statinio
šilumos
punktas ir
šildymo bei
karšto vandens
sistemos
(Š-3)

Šilumos punktas:
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. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba
atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas).
4. Statybos žurnalas (pateikiamas objekte).
5. Užsakovo priėmimo aktas.
6. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte).
7. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte).
8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas)
(pateikiami objekte).
9. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas.
10. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.
11. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą.
12. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija.
13. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos ir sertifikatai (pateikiami objekte).
14. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo numeris (arba
sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato
numeris).
15. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte).
16. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės (pateikiamos objekte).
17. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto,
atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
18. 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.
Šildymo ir karšto vandens sistemos:
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.
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2. Atitinkamas 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. Statybos žurnalas (pateikiamas objekte).
5. Užsakovo priėmimo aktas.
6. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo
aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas) (pateikiami objekte)
7. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas ir praplovimo aktas.
8. Šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai.
Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų
pažymėjimų numeriai.
9. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija (pateikiamas objekte).
10. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija (pateikiamas objekte).
11. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos ir sertifikatai (pateikiami objekte).
12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo numeris (arba sutartis
su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).
13. 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.

Statinio
vietinio
šildymo
katilinė
(Š-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. Atitinkamas 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. Užsakovo priėmimo aktas.
5. Statybos žurnalai (pateikiami objekte).
6. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (pateikiamos objekte).
7. Įsakymai dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą skyrimo bei šių energetikos darbuotojų pažymėjimų
numeriai (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatus atlikti šiuos darbus, ir šių atestatų numeriai).
8. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų
izoliavimo aktas) (pateikiami objekte).
9. Vamzdynų praplovimo aktai.
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5.

Statinio
vietinio
šildymo su
šilumos
siurbliu
sistema (Š-5)

10. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga) (pateikiama objekte).
11. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte).
12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga) (pateikiami objekte).
13. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl
tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).
14. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių
bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
15. Ventiliacijos sistemų pasai (pateikiami objekte).
16. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (pateikiami objekte).
17. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (pateikiamas objekte).
18. Katilinės vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte).
19. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.
20. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.
21. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas) (pateikiamas objekte).
22. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (pateikiamas objekte).
23. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (pateikiamas objekte).
24. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai.
25. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiamas objekte).
26. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (pateikiamas objekte).
27. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (pateikiami objekte).
28. Katilo (ų) režiminės kortelės.
29. 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.
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. Atitinkamas projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai ,,Taip pastatyta“ bei atsakingų darbuotojų pavardės ir parašai, arba
atitinkamas projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas).
4. Užsakovo priėmimo aktas.
5. Sistemos eksploatavimo instrukcija (pateikiama objekte).
6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (pateikiami objekte).
7. Vamzdynų praplovimo aktai.
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8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus,
atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų numeriai.
9. Sistemos vamzdynų principinė schema (pateikiama objekte).
10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.
11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai.
12. Visų panaudotų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijos, sertifikatai ir gamykliniai pasai (pateikiami objekte).
13. 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.

