Energetikos įrenginių tikrinimo
energetikos įrenginio
eksploatavimo atitikties
deklaracijomis tvarkos aprašo
5 priedas
DUJŲ ĮRENGINIŲ NUO 100 kW IKI 400 kW GALIOS EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS ANKETA
_____________ __________
(data)

________________________________________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas)

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

Atsakingas už dujų ūkį asmuo (GDSVSET 59 p.)___________________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, sertifikavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numeris, data)

________________________________________________________________________________
Įvertinimas
Nr.

1
1.

2.
3.

4.

5.

6.
6.1.

Klausimas

2
Ar įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui
reikalingą dokumentaciją (projektinė, statybinė
dokumentacija, techniniai pasai ir kt.) (GDSVSET
39 p.)
Ar vartotojas pats eksploatuoja savo dujų sistemą?
(GDSVSET 59 p.)
Ar yra sudaręs sutartį su eksploatavimo darbų
paslaugas tiekiančiais asmenimis? (nurodyti
pavadinimą ir atestato numerį)
( (GDSVSET 59 p.)
Ar vartotojas, kuris pats eksploatuoja savo dujų
sistemą, turi suformavęs kvalifikuotą tarnybą ir (ar)
turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai
eksploatuoti? (GDSVSET 59 p.)
Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių
technologinių įrenginių eksploatavimo darbų
paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų
nustatyta tvarka? (GDSVSET 60 p.)
Ar parengti ir patvirtinti:
(GDSVSET 12 p. ir 13 p.)
kvalifikuotų padalinių darbuotojų pareiginiai
nuostatai;
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
gaisrinės saugos instrukcijos

6.2.

darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo
instrukcijos.

taip

Ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

3

4

5

Pastabos

6

2
Įvertinimas
Nr.

Klausimas

taip

Ne

neaktualu /
netikrinta

x

x

x

Pastabos

7.

Ar asmenys, naudojantys dujinius prietaisus yra
instruktuoti, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip
naudotis dujiniais prietaisais?
(GDSVSET 64 p.)
9.
Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai
atliekami pagal techninės priežiūros grafikus,
sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede
nurodytu darbų periodiškumu? (GDSVSET 20 p.)
10.
Ar atlikti techninės priežiūros, remonto,
rekonstravimo darbai dokumentuojami? (GDSVSET
24 p)
11.
Ar ūkio subjekte nustatyta darbų atlikimo dujų
aplinkoje tvarka? (GDSNDBAADST 49 p.)
12.
Ar pildoma darbų atlikimą gamtinių dujų aplinkoje
tvarką
reglamentuojanti
dokumentacija,?
(GDSNDBAADST 36 p.)
13.
Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo
priemonių
metrologinė
patikra
atliekama
Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais
terminais? (GDSVSET 113 p.)
14.
Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai
prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo
oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo
sistemų techninė priežiūra?
(GDSVSET 106 p.)
15.
Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir
jungiamieji dūmtakių vamzdžiai?
(GDSVSET 107 p.)
16.
Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių
tikrinimo rezultatai įforminti aktu?
(GDSVSET 110 p.)
17.
Ar instrukcijos, technologinės schemos peržiūrimos
ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus
teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti
atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius,
medžiagas, prietaisus, naujas darbo priemones?
(GDSVSET 42 p.)
Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:
1. GDSNDBAADST – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje
atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d.
įsakymo Nr. 1-284 redakcija);
2. GDSVSET – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-285 redakcija).

____________________________
(ūkio subjekto vadovas, įgalioto atstovo pareigos)

__________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

