Energetikos įrenginių tikrinimo
energetikos įrenginio
eksploatavimo atitikties
deklaracijomis tvarkos aprašo
3 priedas
ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUO 100 kW IKI 10 MW GALIOS, KAI CENTRALIZUOTAI
PAGAMINTA ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO,
EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS ANKETA
_________________
(data)

________________________________________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas)

________________________________________________________________________________
(buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo (STISVĮP(E)T 13 p.)-_____________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

________________________________________________________________________________
Įvertinimas
Eil.
Nr.

1

Klausimas

2

1.

Ar ūkio subjektas naudoja centralizuotai tiekiamą šilumos
energiją karštam vandeniui ruošti?

2.

Ar sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis? (ŠTIVT 19 p.)

3.

Ar nustatyta tvarka organizuota šilumos įrenginių priežiūra?
(ŠTIŠVĮP(E)T IV skyriaus I poskyris)

4.

Ar šilumos įrenginių eksploatavimą (priežiūrą) vykdo nustatyta
tvarka atestuoti asmenys? (ŠTIŠVĮP(E)T IV skyriaus III
poskyris)

5.

Ar sudaryta ir saugoma privalomoji šilumos įrenginių
dokumentacija (projektai, bandymų aktai, instrukcijos ir kt.)?
(ŠTIŠVĮP(E)T IV skyriaus VI poskyris)

6.

Ar šilumos įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus?
(ŠTIŠVĮP(E)T III skyrius)

7.

Ar šilumos įrenginių dalys, kurios privalo būti izoliuotos,
izoliuotos pagal nustatytus reikalavimus? (ŠTIŠVĮP(E)T IV
skyriaus I poskyris)

8.

Ar šilumos įrenginių eksploatacijos (priežiūros) metu
atliekamos privalomos procedūros (apžiūra, eksploatacinių
instrukcijų laikymosi priežiūra, bandymai, techninės būklės
patikrinimas, reguliavimas, valymas, tepimas, susidėvėjusių
detalių keitimas ir defektų pašalinimas)? (ŠTIŠVĮP(E)T VI
skyriaus I poskyris)

9.

Ar šilumos įrenginiai, uždaromoji ir reguliavimo armatūra,
vamzdynai sunumeruoti ir paženklinti laikantis nustatytų
reikalavimų? (STISVĮP(E)T IV skyriaus VI poskyris)

Neaktualu/
netikrinta

Taip

Ne

x

x

x

3

4

5

Pastabos

6

2
Įvertinimas
Eil.
Nr.

Klausimas

10.

Ar įrengti apskaitos ir matavimo prietaisai, kuriais nustatomas
šilumos ir šilumnešio kiekis, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio
slėgis ir temperatūra? (ŠTIŠVĮP(E)T IV skyriaus I poskyris)

11.

Ar įrengtų apskaitos ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra
atliekama teisės aktų nustatyta tvarka? (ŠTIŠVĮP(E)T VIII
skyrius)

12.

Ar šilumos punkto (-ų) prižiūra (eksploatavimas) vykdoma
teisės aktų nustatyta tvarka? (ŠTIŠVĮP(E)T VI skyriaus II
poskyris)

13.

Ar šilumos punkte (-uose) yra šildymo ir karšto vandens
sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai?
(ŠTIŠVĮP(E)T VI skyriaus II poskyris)

14.

Ar nustatyta tvarka atliekama šilumos punkto veikimo
parametrų kontrolė? (ŠTIŠVĮP(E)T VI skyriaus II poskyris)

15.

Ar nustatyta tvarka atliekama apskaitos prietaisų rodmenų,
šildymo ir karšto vandens sistemose naudojamos šilumos ir
karšto vandens kiekių analizė? (ŠTIŠVĮP(E)T IV skyriaus II
poskyris)

Taip

Ne

x

x

Neaktualu/
netikrinta

Pastabos

x

Ar šilumos įrenginiai veikia efektyviai, patikimai ir saugiai?
(ŠTIŠVĮP(E)T IV skyriaus I poskyris)
Pastaba – įvertinimas žymimas „x“ simboliu.
16.

Teisės aktai:
1. ŠTIVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (aktuali redakcija nuo 2012-09-27),
įsakymo pakeitimai – 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-334;
2. ŠTIŠVĮP(E)T – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo)
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu
Nr. 1-111.

___________________________________
(Ūkio subjekto valdytojas ar įgaliotas asmuo)

_____________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

