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VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 

2020 metų veiklos 

ataskaita 

1. Informacija apie TPT veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą 

Šioje ataskaitoje pateikiami VšĮ Technikos priežiūros tarnybos (toliau – TPT) 2020 m. 

veiklos rezultatai.  

1.1. VšĮ Technikos priežiūros tarnybos veiklos tikslai ir pobūdis, veiklos tikslų įgyvendinimas 

ir veiklos rezultatai per finansinius metus 

TPT veiklos tikslai: užtikrinti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros paslaugų teikimą ir 

vykdyti kitas veiklas, susijusias su darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus įrenginių naudojimo 

užtikrinimu. 

1.1.1. Įrenginių techninės būklės tikrinimas ir atitikties įvertinimas  

1.1.1.1. Bendrieji duomenys 

TPT pagrindinė veikla yra susijusi su potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės 

tikrinimu ir įrenginių atitikties įvertinimu.  

TPT nuo 2000 m. lapkričio 20 d. akredituota pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 

17020 Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 

17020:2012) reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti potencialiai pavojingų įrenginių 

techninės būklės tikrinimus bei įrenginių atitikties įvertinimą. Akreditavimo sritis yra nurodyta 

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos 2020 m. lapkričio 12 d. išduotame 

Akreditavimo pažymėjime Nr. LA.06.001. 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardose 2020 m. pradžioje dirbo 33 

darbuotojų, iš kurių 28 atliekantys įrenginių techninės būklės tikrinimą ir atitikties įvertinimą, o 

2020 m. pabaigoje – 34 darbuotojai, iš kurių 27 atliekantys įrenginių techninės būklės tikrinimus ir 

atitikties įvertinimą, o 1 atliekantis specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą. 2020 m. į Vilniaus 

apygardą buvo priimtas vyriausiasis ekspertas. 

1.1.1.2. Įrenginių techninės būklės tikrinimas ir atitikties įvertinimas 

 2020 m. buvo pasirašyta 218 sutarčių dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties 

įvertinimo. Bendras TPT sutarčių dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties įvertinimo 

skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 3967 sutartys. TPT, įgyvendindama sutarčių nuostatas, ūkio 

subjektams teikė įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties įvertinimo paslaugas. 2020 m. 

ūkio subjektams buvo suteikta paslaugų už 1341,010 tūkst. Eur., t. y. 1,49 proc. mažiau, palyginti 

su 2019 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 1361,226 tūkst. Eur. Pajamų mažėjimas 

susijęs su atliktų techninės būklės tikrinimų ir atitikties vertinimo skaičiaus mažėjimu, kurį gali būti 

sąlygojo COVID-19 pandemija. 

2020 m. atlikti 17443 įrenginių techninės būklės tikrinimai. 2020 m. buvo planuota atlikti 

daugiau kaip 17000 techninės būklės tikrinimų. 2020 m. atliktų įrenginių techninės būklės tikrinimų 

skaičius sumažėjo 6,25 proc., t. y. 1162 techninės būklės tikrinimais mažiau, palyginti su 2019 m. 

(2019 m. atlikti 18605 techninės būklės tikrinimai). Iš visų 2020 m. atliktų įrenginių techninės 

būklės tikrinimų atlikta: 15697 (2019 m. – 16075) potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) ir 

1746 (2019 m. – 2530) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (toliau – PPĮ registre) 

neregistruojamų įrenginių techninės būklės tikrinimų. Iš pateiktų skaičių palyginimo matome, kad 

atliktų techninės būklės tikrinimų skaičiaus mažėjimas susijęs su PPĮ registre registruojamų ir 

neregistruojamų įrenginių skaičiaus mažėjimu, kadangi 2020 m. buvo gauta mažiau užsakymų dėl 

techninės būklės tikrinimo atlikimo. Pažymėtina, kad PPĮ registre neregistruojamų įrenginių 

(išskyrus degalinėse naudojamas pavojingų medžiagų talpyklas ir mobilias talpyklas) techninės 

būklės tikrinimas yra laisvanoriškas, t. y. minėtų įrenginių savininkai laisvanoriškai priima 

sprendimą dėl įrenginių pateikimo techninės būklės tikrinimui, todėl sudėtinga prognozuoti minėtų 

įrenginių techninės būklės tikrinimo skaičių. 



 

  

5 

PASTABA. Techninės būklės tikrinimo periodiškumas yra nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

PPĮ priežiūrą, todėl TPT negali įtakoti techninės būklės tikrinimų atlikimo dažnumo. 
 Visų 2020 m. atliktų PPĮ techninės būklės tikrinimų apimtis pagal įrenginių grupes: garo ir 

vandens šildymo katilų – 659 (2019 m. – 634), slėginių indų – 3970 (2019 m. – 4699), pavojingų 

medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų – 982 (2019 m. – 

773), pavojingų medžiagų talpyklų – 765 (2019 m. – 679), liftų – 4097 (2019 m. – 4026), lynų kelių 

– 21 (2019 m. – 21), eskalatorių ir judamųjų takų – 130 (2019 m. – 156), kėlimo įrenginių – 4811 

(2019 m. – 4825), pramoginių įrenginių – 3 (2019 m. – 3), degiąsias dujas naudojančių pramoninių 

įrenginių – 254 (2019 m. – 259). 2020 m. ir 2019 m. registruojamų PPĮ atliktų techninės būklės 

tikrinimų pasiskirstymas pagal įrenginių grupes pateikiamas 1 diagramoje. 

2020 m. ir 2019 m. atliktų techninės būklės tikrinimų pasiskirstymas pagal apygardas 

pateiktas 2 diagramoje. 

2020 m. vienas ekspertas vidutiniškai atliko 698 įrenginių techninės būklės tikrinimus, t. y. 

5,29 proc. mažiau negu 2019 m., kuomet vienas ekspertas vidutiniškai atliko 737 techninės būklės 

tikrinimus. Vidutinį vieno eksperto atliekamų techninės būklės tikrinimų skaičiaus mažėjimą lėmė 

techninės būklės tikrinimų skaičiaus mažėjimas. 

1 diagrama. Techninės būklės tikrinimų pasiskirstymas pagal PPĮ įrenginių grupes                                                               
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2 diagrama. Apygardose atliktų techninės būklės tikrinimų pasiskirstymas
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 2020 m. netinkamais naudoti buvo pripažinta šių grupių įrenginiai: garo ir vandens šildymo 

katilai – 9; slėginiai indai – 3; pavojingų medžiagų talpyklos – 1; liftai – 22; kėlimo įrenginiai – 11, 

eskalatorių – 1. Įrenginiai netinkamais naudoti buvo pripažinti dėl techninės būklės tikrinimo metu 

nustatytų įvairių trūkumų: metalo įtrūkimų, elektros įrangos, pavaros mechanizmų susidėvėjimo ir 

kt. Įrenginių techninę būklę lemia tinkamai ir laiku atliekama nuolatinė priežiūra. 

  Vadovaujantis Potencialiai pavojingų įrenginių registro nuostatais, TPT teikė duomenis 

apie atliktus PPĮ techninės būklės tikrinimus PPĮ registrui. Remiantis duomenimis, gautais iš 

Valstybinės darbo inspekcijos, laiku registrui nepateiktų duomenų skaičius apie atliktus techninės 

būklės tikrinimus 2020 m. buvo 39.  

 TPT, vykdydama paskelbtosios įstaigos funkcijas, 2020 m. atliko 155 įrenginių atitikties 

įvertinimus. 2020 m. atliktų įrenginių atitikties įvertinimų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 

22,89 proc., t. y. 46 atitikties įvertinimais mažiau. 2020 m. buvo planuota atlikti daugiau kaip 180 

atitikties įvertinimus. Pagrindinės priežastys, lėmusios atitikties įvertinimų skaičiaus mažėjimą, 

buvo gautas mažesnis paraiškų skaičius, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

 Iš 155 įrenginių atitikties įvertinimų buvo atlikta: 70 atitikties įvertinimų pagal Slėginių 

įrenginių techninį reglamentą (2019 m. – 139), 85 atitikties įvertinimai pagal techninio reglamento 

“Liftai ir liftų saugos įtaisai” 5 priedą (2019 m. – 62). 

Vienas iš darbo kokybės rodiklių yra tai, kad 2020 m. pagrįstų skundų ir apeliacijų negauta 

ir įrenginių avarijų, pateikus išvadas apie įrenginių tinkamumą naudoti ir juos tinkamai naudojant,  

2020 m. neįvyko. 

2020 m. veiklos apimtys ir jų palyginimas su 2019 m. pateikti 1 priede. 

1.1.1.3. Akreditavimas 

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. lapkričio 13 d. nustojo galioti Akreditavimo pažymėjimas 

Nr. LA.06.001, 2020 m. Nacionalinis akreditacijos biuras TPT pakartotinai akreditavo pagal 

standartą LST EN ISO/IEC 17020 Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų 

kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012). 2020 m. lapkričio 12 d. buvo išduotas naujas  

Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.06.001. 

TPT 2020 m. akreditavimo sričių neplėtė ir nesiaurino. 

1.1.1.4. Veiklos planai ir prognozės 

2021 m. veikla  planuojama, vadovaujantis TPT 2021-2023 metų veiklos strategijoje ir TPT 

2021 metų veiklos plane nustatytais rodikliais. 
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Vadovaujantis TPT 2021-2023 metų strategijoje ir TPT 2021 metų veiklos plane nustatytais 

rodikliais, planuojama atlikti daugiau kaip 15000 techninės būklės tikrinimų. 

Planuojama, kad 2021 m. pajamos iš įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties 

vertinimo bus daugiau kaip 1400,00 tūkst. Eur. 

1.1.2. Bandymai ir tyrimai 

1.1.2.1. Bendrieji duomenys 

Bandymų ir tyrimų laboratorijos veikla susijusi su metalo, metalinių konstrukcijų, 

suvirintųjų ir lituotų sujungimų bandymais ir tyrimais. 

Bandymų ir tyrimų laboratorija nuo 2003 m. rugsėjo 10 d. yra akredituota pagal standarto 

LST EN ISO/IEC 17025:2005 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami 

bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005) reikalavimus atlikti metalinių konstrukcijų bei metalo 

ir suvirintųjų bei lituotų jungčių bandymus neardomaisiais ir ardomaisiais metodais. Bandymų ir 

tyrimų laboratorijos akreditavimo sritis yra nurodyta Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio 

ministerijos 2020 m. lapkričio 27 d. išduotame Akreditavimo pažymėjime Nr. LA.01.052. 

Bandymų ir tyrimų laboratorijoje 2020 m. dirbo 5 darbuotojai, iš kurių visi tiesiogiai atliko 

atitinkamus bandymus ir tyrimus. 

1.1.2.2. Bandymai ir tyrimai 

2020 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija išdavė 3600 bandymų ir tyrimų protokolų (2019 m. 

išduota 4017 bandymų ir tyrimų protokolų). 2020 m. išduotų protokolų skaičius, palyginti su 2019 

m., sumažėjo 10,38 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bandymų ir tyrimų skaičiaus mažėjimą, 

susijusios su gautu mažesniu užsakymų skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija.  

2020 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija atliko: 1412 neardomųjų bandymų, t. y. 245 

bandymais mažiau nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu;  82 vizualines apžiūras, t. y. 198 vizualinėmis 

apžiūromis mažiau nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu; 654 ardomuosius bandymus, t. y. 35 

bandymais mažiau nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu; 543 matavimus, t. y. 3 matavimais daugiau 

nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu; 883 makroskopinius ir mikroskopinius tyrimus, t. y. 83 tyrimais 

daugiau nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu; 26 metalų elementinės sudėties nustatymus, t. y. 25 

nustatymais mažiau nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu (žr. 2 priedą). Analizuojant pateiktus 

duomenis matosi, kad 2020 m. mažėjo dauguma bandymų ir tyrimų atlikimas. Bandymų ir tyrimų 

skaičius priklauso nuo TPT klientų vykdomos gamybos ir remontų mastų, todėl Bandymų ir tyrimų 

laboratorija negali įtakoti ar prognozuoti užsakymų skaičiaus.  

2020 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija suteikė paslaugų už 473,440 tūkst. Eur, t. y. 2,59 

proc. daugiau, palyginti su 2019 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 461,506 tūkst. 

Eur. Pajamų didėjimą lėmė didėjusios bandymų ir tyrimų kainos. 

2020 m. ir 2019 m. atliktų bandymų ir tyrimų pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 3 

diagramoje. 

 Bandymų ir tyrimų laboratorijos atliktų darbų duomenys pateikiami 2 priede. 
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3 diagrama. Bandymų ir tyrimų pasiskirstymas
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1.1.2.3. Akreditavimas 

TPT Bandymų ir tyrimų laboratorija 2020 m. akreditavimo srities neplėtė ir nesiaurino. 

1.1.2.4. Veiklos planai ir prognozės 

2021 m. Bandymų ir tyrimų laboratorijos veikla  planuojama, vadovaujantis TPT 2021-2023 

metų veiklos strategijoje pateiktais strategijos realizavimo rodikliais ir TPT 2021 metų veiklos 

planu. 

Vadovaujantis TPT 2021-2023 metų strategijoje bei TPT 2021 metų veiklos plane 

numatytais rodikliais,  Bandymų ir tyrimų laboratorija planuoja atlikti daugiau kaip 2500 bandymų 

ir tyrimų. 

Planuojama, kad 2021 m. Bandymų ir tyrimų laboratorijos pajamos bus daugiau kaip 450,00 

tūkst. Eur. 

2021 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija neplanuoja siaurinti bei plėsti akreditavimo sričių. 

1.1.3. Asmenų ir procesų sertifikavimas, produktų vertinimas 

1.1.3.1. Bendrieji duomenys 

 Sertifikavimo skyriaus pagrindinė veikla susijusi su asmenų (suvirintojų, suvirinimo 

operatorių, lituotojų ir litavimo operatorių, varžtinių sujunginių surinkimo darbuotojų), suvirinimo 

procesų sertifikavimu ir statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties įvertinimu. 

Sertifikavimo skyrius nuo 2003 m. spalio 1 d. yra akredituotas pagal tarptautinį standartą 

LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami 

reikalavimai atlikti suvirintojų, suvirinimo operatorių, lituotojų, litavimo operatorių, varžtinių 

sujunginių surinkimo darbuotojų sertifikavimą ir nuo 2014 m. gruodžio 19 d. pagal standartą LST 

EN ISO/IEC 17065:2012 Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir 

paslaugų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17065:2012) suvirinimo procesų sertifikavimui ir 

statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties įvertinimą. 

Sertifikavimo skyriuje 2020 m. dirbo 4 darbuotojai, iš kurių du tiesiogiai atliekantys asmenų 

sertifikavimą ir statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties įvertinimą, o vienas darbuotojas, 

tiesiogiai atliekantis tik asmenų sertifikavimą. 
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1.1.3.2. Asmenų sertifikavimas 

 2020 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 661 asmenį, t. y. 10,79 proc. mažiau negu 2019 

m., kuomet buvo sertifikuoti 741 asmuo. 2020 m. buvo planuota sertifikuoti daugiau kaip 470 

asmenų. Pagrindinės priežastys, lėmusios sertifikuotų asmenų skaičiaus mažėjimą, susijusios su 

gautu mažesniu užsakymų skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

 2020 m. Sertifikavimo skyrius užsakovams patvirtino 129 suvirinimo procedūrų protokolus. 

2020 m. patvirtintų suvirinimo procedūrų protokolų skaičius, palyginti su 2019 m. padidėjo 4,88  

proc. 

1.1.3.3. Procesų sertifikavimas ir produktų vertinimas 

2020 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 12 suvirinimo procesų sertifikatų, t. y. 20,00 proc. 

daugiau negu 2019 m., kuomet buvo išduoti 10 sertifikatų. 

2020 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 6 statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties 

įvertinimo sertifikatus t. y. tiek pat kiek ir 2019 m. 

 2020 m. Sertifikavimo skyrius suteikė paslaugų už 155,777 tūkst. Eur., t. y. 5,03 proc. 

daugiau, palyginti su 2019 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 148,323 tūkst. Eur. 

Pajamų didėjimas susijęs su sertifikuotų asmenų skaičiaus didėjimu. 

Sertifikavimo skyriaus atliktų darbų duomenys pateikiami 3 priede. 

1.1.3.4. Akreditavimas 

Sertifikavimo skyriaus akreditavimo sritis yra nurodyta Nacionalinio akreditacijos biuro prie 

Ūkio ministerijos 2019 m. gruodžio 19 d. išduotame Akreditavimo pažymėjime Nr. LA.05.001. 

1.1.3.5. Veiklos planai ir prognozės 

2021 m. Sertifikavimo skyriaus veikla  planuojama, vadovaujantis TPT 2021-2023 metų 

veiklos strategijoje pateiktais strategijos realizavimo rodikliais ir TPT 2021 metų veiklos planu. 

Vadovaujantis TPT 2021-2023 metų strategijoje numatytais 2021 m. rodikliais,  

Sertifikavimo skyrius planuoja sertifikuoti daugiau kaip 600 darbuotojų. 

Planuojama, kad 2021 m. Sertifikavimo skyriaus pajamos bus daugiau kaip 150,0 tūkst. Eur. 

1.1.4. Konsultavimas, mokymai, statybos darbų techninė priežiūra 

1.1.4.1. Vykdoma veikla 

1.1.4. Konsultavimas, mokymai, statybos darbų techninė priežiūra 

TPT 2020 m. teikė konsultavimo, mokymo ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros 

paslaugas. 

2016 m. kovo 3 d. Švietimo ir mokslo ministerija TPT išdavė licenciją (licencijos Nr. 

004154; 2016 m. spalio 20 d. išduota licencija Nr. 004170) vykdyti formalųjį profesinį mokymą 

pagal šias švietimo sritis: inžinerija ir inžinerinės profesijos, architektūra ir statyba, saugos 

paslaugos, transporto paslaugos. Techninio konsultavimo skyrius teikia mokymus pagal šešias 

formaliojo profesinio mokymo programas: Kėlimo įrenginių priežiūros meistro, Neregistruojamų 

kėlimo įrenginių priežiūros meistro, Kėlimo kranų darbo vadovo, Platforminių kėlimo įrenginių 

darbo vadovo, Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus, Krovinių kabinėtojo. 

2020 m. apmokė 87 asmenis, atliekančius varžtinius sujunginius.  

2020 m. statinių specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra buvo vykdoma 2 objektuose.  

2020 m. už konsultavimo, mokymo, statybų techninės priežiūros paslaugų teikimą buvo 

gauta 49,181 tūkst. Eur. 2019 m. buvo suteikta paslaugų už 38,803 tūkst. Eur.  Pajamų didėjimą už 

minėtas paslaugas lėmė pajamų, susijusių su neformaliu asmenų mokymu, konsultavimu didėjimas. 

1.1.5. TPT strategijos ir metinio veiklos plano įgyvendinimas 

1.1.5.1. TPT 2018-2020 metų strategijos įgyvendinimas 

Informacija apie TPT 2018-2020 metų strategijos įgyvendinimą pateikta 4 priede. 
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1.1.5.2. TPT 2020 metų veiklos plano įgyvendinimas 

Duomenys apie TPT 2020 metų veiklos plano įgyvendinimą pateikti 5 priede. 

2. TPT dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, 

dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 TPT steigėja ir savininkė yra valstybė. TPT savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

Savininko įnašų nėra. 

3. TPT gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

ekonominės klasifikacijos straipsnius 

 2020 m. TPT gautos lėšos už suteiktas paslaugas (įrenginių techninės būklės tikrinimas ir 

atitikties vertinimas – 1341,010 tūkst. Eur (2019 m. – 1370,363 tūkst. Eur), asmenų, procesų ir 

statybos produktų sertifikavimas – 155,777 tūkst. Eur (2019 m. – 148,323 tūkst. Eur), bandymai ir 

tyrimai – 473,440 tūkst. Eur (2019 m. – 461,506 tūkst. Eur), konsultavimas – 8,728 tūkst. Eur (2019 

m. – 10,560), mokymai – 25,147 tūkst. Eur (2019 m. – 9,469 tūkst. Eur), statybų techninė priežiūra 

– 16,004 tūkst. Eur (2019 m. – 8,500 tūkst. Eur), kitos – 3,041 tūkst. Eur) iš viso sudarė 2019,948 

tūkst. Eur (2019 m. – 2008,721  tūkst. Eur). 

 Veiklos sąnaudos 2020 m. sudarė 1868,21 tūkst. Eur. 

2020 m. TPT grynasis veiklos rezultatas sudarė 131,45 tūkst. Eur. 

4. Informacija apie TPT įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

2020 m. įsigyta ilgalaikio turto už 127,5 tūkst. Eur: kompiuterinė įranga – 10,4 tūkst. Eur, 

matavimo, bandymo ir tyrimo prietaisai ir įranga – 114,2 tūkst. Eur, kita biuro įranga – 2,9 tūkst. 

Eur. 

5. TPT sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

TPT sąnaudos per 2020 m. sudarė 1868,2 tūkst. Eur, iš jų: 1325,4 tūkst. Eur – darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 80,3 tūkst. Eur – nusidėvėjimo ir amortizacijos; 32,2 

tūkst. Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių; 13,4 tūkst. Eur – komandiruočių; 160,4 tūkst. Eur – 

transporto; 5,7 tūkst. Eur – kvalifikacijos kėlimo; 11,7 tūkst. Eur – paprastojo remonto ir 

eksploatavimo; 2,9 tūkst. Eur – nurašytų sumų; 55,9 tūkst. Eur –  medžiagų ir atsargų; 26,9 tūkst. 

Eur – nuomos; 153,2 tūkst. Eur –  kitos sąnaudos. 

6. TPT darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

2020 m. pradžioje dirbo 54 darbuotojai, o 2020 m. pabaigoje – 51 darbuotojas. 

7. Duomenys apie TPT vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

įstaigos vadovo išmokoms 

TPT direktoriaus funkcijas nuo 2017 m. spalio 2 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. P1-104, vykdo TPT 

direktoriaus pavaduotojas.  

TPT išlaidos TPT direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, darbo 

užmokesčiui 2020 m. sudarė 35595,86 Eur. 

8. TPT išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms 

Išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių 

organų narių išmokų nebuvo. 

9. TPT vidaus kontrolė 

TPT vidaus kontrolės tvarka vykdoma vadovaujantis Viešosios įstaigos Technikos 

priežiūros tarnybos vidaus kontrolės tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-252 „Dėl 
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viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-

43 redakcija).  

TPT direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl viešosios įstaigos Technikos 

priežiūros tarnybos vidaus kontrolės tvarkos“ yra paskirti TPT darbuotojai, atsakingi už TPT 

veiklos kontrolės priežiūrą. 

Dėl Tarnybos veiklos kontrolės priežiūros nurodytu įsakymu yra paskirti: 

− direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas – Tarnybos metinio veiklos 

plano suderinimą su įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimais, Tarnybos įstatuose nustatytais tikslais 

ir funkcijomis, informacijos ir ataskaitų patikimumo, išsamumo ir rengimo terminų laikymosi 

užtikrinimą pagal teisės aktų reikalavimus, Tarnybos veiklos strategijos ir metinio plano, sutartinių 

ir kitų įsipareigojimų vykdymą; 

− vyriausiasis buhalteris – apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę, ūkinių 

operacijų dokumentų tinkamo parengimo ir ūkinių operacijų teisėtumo kontrolę; 

− direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas – akreditavimo sąlygų ir 

kokybės sistemos reikalavimų įgyvendinimą ir atnaujinimą, struktūrinių padalinių vidaus auditų 

atlikimą;  

− apygardų vadovai – PPĮ techninės būklės tikrinimų, atitikties vertinimo organizavimą, 

atlikimą, duomenų PPĮ valstybės registrui pateikimą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą; 

− Sertifikavimo skyriaus vadovas – asmenų, produktų, procesų sertifikavimo organizavimą 

ir atlikimą, sutartinių įsipareigojimų vykdymą; 

− Bandymų ir tyrimų laboratorijos vadovas – bandymų ir tyrimų organizavimą ir atlikimą, 

sutartinių įsipareigojimų vykdymą; 

− Vadovybės sekretorė ir apygardų vadovai – darbo santykius ir darbo sąlygas (darbo 

sutarčių sudarymą, darbo laiko apskaitą), raštvedybos organizavimą ir vykdymą; 

− Bandymų ir tyrimų laboratorijos vadovas, apygardų vadovai, direktoriaus pavaduotojas – 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą; 

− struktūrinių padalinių vadovai ir direktoriaus pavaduotojas (administracinis pastatas ir 

skyriai) – statinių (patalpų) ir transporto priemonių naudojimą ir apskaitą; 

− struktūrinių padalinių vadovai – darbo priemonių naudojimą ir apskaitą. 

9.1. TPT metinio veiklos plano suderinimas su įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimais, TPT 

įstatuose nustatytais tikslais ir funkcijomis, informacijos ir ataskaitų patikimumo, išsamumo 

ir rengimo terminų laikymosi užtikrinimas pagal teisės aktų reikalavimus, TPT veiklos 

strategijos ir metinio plano, sutartinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas 

TPT direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, 2020 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. V-8 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos 2020 metų veiklos plano“ 

patvirtino TPT 2020 metų veiklos planą. 

TPT 2018-2020 metų veiklos strategija ir TPT 2020 metų veiklos planas buvo 

įgyvendinamas nustatyta tvarka (TPT 2018-2020 metų veiklos strategijos realizavimo rodiklių 

įgyvendinimo ataskaita pateikta 4 priede, TPT 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

pateikta 5 priede). 

9.2. Akreditavimo sąlygų ir kokybės sistemos reikalavimų įgyvendinimas ir atnaujinimas, 

struktūrinių padalinių vidaus auditų atlikimą 

Akreditavimo sąlygų ir kokybės sistemos reikalavimų įgyvendinimas buvo vykdomas, 

vadovaujantis standartais LST EN ISO/IEC 17020 Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami 

įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012), LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties 

įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17024:2012), 

LST EN ISO/IEC 17025 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami 

bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005), LST EN ISO/IEC 17065 Atitikties įvertinimas. 

Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms (ISO/IEC 17065:2012) 

dokumentai. 
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Kokybės sistemos reikalavimų atnaujinimas buvo vykdomas, vadovaujantis BPR – 01 

Dokumentų tvarkymas.  

Nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, pagal sudarytą programą atliekamas jų vykdomos 

veiklos monitoringas.  

Atlikta COVID 19 įtakos atitikties įvertinimo veiklai rizikos analizė. Atlikta sertifikuotų 

klientų apklausa ir pagal galimybes koreguotas jų priežiūros planas.  

2020 m. peržiūrėtos TPT veiklos procedūros.  

Peržiūrėti ir atnaujinti padalinių ir darbuotojų nuostatai, Sertifikavimo skyriaus nuostatai.  

Peržiūrėta ir atnaujinta bendroji matavimo priemonių tvarkymo procedūra. Peržiūrėtos ir 

atnaujintos 2 procedūros dėl pasikeitusių taikomų teisės aktų peržiūrėtos ir pakeistos 22 metodinės 

instrukcijos.  

Peržiūrėtas ir atnaujintas Bandymų ir tyrimų laboratorijos kokybės vadovas, parengta nauja 

procedūra lanksčios srities taikymui. Bandymų ir tyrimų laboratorija iki šiol buvo akredituota 

nelanksčiai akreditavimo sričiai. Nelanksti akreditavimo sritis negali būti papildyta arba pakeista be 

Nacionalinio akreditacijos biuro įvertinimo. Pasikeitus standarto leidimui, Bandymų ir tyrimų 

laboratorija turėjo kreiptis į Nacionalinį akreditacijos biurą dėl akreditavimo srities plėtimo. Tai 

užėmė nemažai laiko, reikalavo papildomų finansinių išteklių, ribojo Bandymų ir tyrimų 

laboratorijos galimybes greitai prisitaikyti prie rinkos poreikių ir atlikti bandymus ir tyrimus pagal 

pasikeitusius standartus. Bandymų ir tyrimų laboratorijai gavus akreditaciją lanksčiai sričiai, 

nebereikia kreiptis dėl akreditavimo srities plėtimo į Nacionalinį akreditacijos biurą. 

Struktūrinių padalinių vidaus auditai buvo atliekami, vadovaujantis TPT direktoriaus 2020 

m. patvirtinta TPT struktūrinių padalinių 2020 m. vidaus auditų programa. 2020 m. atlikta 11 

padalinių vidaus auditų. 

Vidaus auditas atliktas pagal nustatytą bendrąją procedūrą BPR-06 Vidaus auditas. Tyrimų 

ir bandymų laboratorijos vidaus auditas atliktas pagal laboratorijos nustatytą procedūrą. 

Audito apimtis – visų TPT padalinių akredituota veikla.  

Vidaus auditorių kompetencija atitinka BPR-06 Vidaus auditas nustatytus kompetencijos 

reikalavimus, visi auditoriai yra apmokyti atlikti auditą, susipažinę su atitinkamų vadybos standartų 

reikalavimais, TPT ir padalinių vadybos sistemos dokumentais, turi ne mažesnę kaip 1 metų patirtį 

audituojamoje srityje. 

Atlikti horizontalūs (detalus kiekvieno vadybos sistemos elemento patikrinimas) ir 

vertikalūs (detalus vadybos sistemos elementų, susijusių su audituojamąja veikla, įdiegimo 

patikrinimas) auditai. Kiekvieno padalinio auditas atliktas pagal kokybės vadovo parengtą ir iš 

anksto su padaliniu suderintą vidaus audito planą. 

Atliktas Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardos vadybos sistemos auditas pagal 

LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus. Atlikti horizontalūs auditai ir vertikalūs keliamųjų įrenginių 

ir slėginės įrangos techninės būklės tikrinimo veiklos auditai. Audituota kiekvieno apygardos 

eksperto veikla pagal taikomas procedūras ir metodines instrukcijas. Audito metu neatitikčių 

nenustatyta.  

Atlikti atitikties įvertinimo veiklos auditai pagal taikomas direktyvas 2014/33/ES Liftai, 

2014/68/ES Slėginiai įrenginiai, 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai įrenginiai. 

Atliktas bendras produktų ir procesų sertifikavimo veiklos ir asmenų sertifikavimo veiklos 

auditas. Atlikta 17 horizontalių ir 2 vertikalūs auditai.  

Atliktas vadovybės veiklos vidaus auditas pagal LST EN ISO/IEC 17020, LST EN ISO/IEC 

17024 LST EN ISO/IEC 17065 atitinkamų skyrių reikalavimus.  

Bandymų ir tyrimų laboratorija atliko vidaus auditą pagal laboratorijos kokybės vadove 

nustatytą tvarką. Audituota veikla pagal visus standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, 

atlikti 2 vertikalūs atliktų bandymų ir tyrimų auditai, stebėti 2 darbuotojų atliekami bandymai ir 

tyrimai.  

2020 m. Nacionalinis akreditacijos biuras atliko 2 įvertinimus: TPT pakartotinį įvertinimą 

pagal LST EN ISO/IEC 17020, Bandymų ir tyrimų laboratorijos pakartotinį įvertinimą pagal LST 

EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. Bandymų ir tyrimų laboratorija buvo akredituota lanksčiai sričiai.  
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Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų grupės įvertinimų metu bei stebėdami TPT 

darbuotojų atliekamą praktinę veiklą nustatė nežymias neatitiktis. Jų pašalinimui TPT padaliniai 

sudarė korekcinių veiksmų planus ir įgyvendino numatytas priemones. 

2020 m. TPT, atsižvelgdamas į darbuotojų bei klientų pasiūlymus, vidaus ir išorės auditų 

rezultatus, sudarė Prevencinių ir gerinimo veiksmų planą 2020 m. Priemonės įgyvendintos, parengta 

priemonių įgyvendinimo ataskaita, jų rezultatyvumas bus įvertintas 2021 m. vidaus audito metu. 

Sudarytas prevencinių ir gerinimo veiksmų planas 2021 m. 

9.3. Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų organizavimas, vykdymas ir 

duomenų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrui pateikimas 

Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų atlikimas buvo vykdomas, 

vadovaujantis procedūra PR-K-11 Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo 

bendrieji reikalavimai ir atitinkamomis instrukcijomis, reglamentuojančiomis atskirų grupių 

įrenginių techninės būklės tikrinimo atlikimą. 

Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų organizavimo ir vykdymo 

kontrolė buvo vykdoma struktūrinių padalinių vidaus auditų metu. 

Duomenys apie atliktus techninės būklės tikrinimus buvo perduodami Potencialiai 

pavojingų įrenginių valstybės registre nustatyta tvarka. Nustatyta, kad Potencialiai pavojingų 

įrenginių valstybės registrui laiku nepateiktų duomenų skaičius apie atliktus techninės būklės 

tikrinimus 2020 m. sudarė 39. Susipažinus su darbuotojų, laiku nepateikusių minėtų duomenų, 

paaiškinimais buvo nustatyta, kad vėlavimus lėmė žmogiškos klaidos. 

9.4. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas (darbo sutarčių sudarymas, darbo laiko apskaita), 

raštvedybos organizavimą ir vykdymas 

 Darbo santykiai (darbo sutarčių sudarymas, darbo laikas ir apskaita) buvo vykdomi, 

vadovaujantis atitinkamais teisės aktais. 2020 m. buvo nutrauktos 3 darbo sutartys.  

Darbo apmokėjimas buvo vykdomas, vadovaujantis Darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu TPT direktoriaus įsakymu. 

Raštvedybos organizavimas ir vykdymas buvo atliekamas, vadovaujantis Dokumentų 

rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 

V-117, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

raštvedybos organizavimo ir vykdymą. 

Atliekant struktūrinių padalinių vidaus auditus buvo tikrinamas raštvedybos organizavimas 

(siunčiamų, gaunamų raštų registravimas, vidinių dokumentų registravimas ir kt.) ir vykdymas. 

Patikrinimo metu neatitikčių nenustatyta. 

9.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymas 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai buvo vykdomi, vadovaujantis atitinkamais 

teisės aktais bei metodine instrukcija MI-K-44 Darbuotojų sauga ir sveikata. 
2020 m. struktūrinių padalinių vidaus auditų metu buvo tikrinamos darbuotojų saugos ir 

sveiktos reikalavimų laikymasis. Neatitikčių nenustatyta. 

2020 m. nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko. 

9.6. Patalpų ir transporto priemonių naudojimas ir apskaita 

Patalpos, tame tarpe ir panaudos pagrindais gautas turtas (patalpos) buvo naudojamos, 

vadovaujantis sutartiniais įsipareigojimais. 

Transporto priemonių naudojimas ir apskaita buvo vykdomas, vadovaujantis Tarnybinių 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo VšĮ Technikos priežiūros tarnyboje taisyklėmis (toliau 

– taisyklės), patvirtintomis TPT direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-31. 

Darbo priemonės buvo naudojamos ir apskaitomos, vadovaujantis vidiniais vadybos 

sistemos dokumentais. Neatitikčių dėl darbo priemonių naudojimo ir apskaitos nenustatyta. 
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Prietaisų ir priemonių išdavimas, priežiūra, saugojimas ir remontas vykdomas vadovaujantis 

vadybos sistemos dokumentų reikalavimais. Ilgalaikis turtas perduodamas pagal perdavimo ir 

priėmimo aktus. 

9.7. Finansų kontrolė 

Finansų kontrolė buvo atliekama vadovaujantis patvirtintomis Viešosios įstaigos Technikos 

priežiūros tarnybos finansų kontrolės taisyklėmis. 

Už apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę ir ūkinių operacijų tinkamumo 

parengimo ir ūkinių operacijų teisėtumo kontrolę yra paskirtas vyriausiasis buhalteris. 

Finansų kontrolė buvo atliekama vadovaujantis patvirtintomis TPT finansų kontrolės 

taisyklėmis. Ūkinės operacijos buvo atliekamos laiku ir tinkamai. Mokėjimų kontrolė buvo 

vykdoma nustatyta tvarka. Darbuotojai, grįžę iš tarnybinės komandiruotės, atsiskaitė laiku, 

nustatyta tvarka. Darbo laiko žiniaraščiai tvirtinami TPT direktoriaus pavaduotojo. Darbo 

užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis patvirtintais darbo laiko žiniaraščiais. Darbo 

užmokesčio apskaitos žiniaraščius pasirašo vyriausiasis buhalteris ir TPT direktoriaus pavaduotojas. 

Pagal 2020 m. gruodžio 11 d. būklę buvo atlikta TPT turto ir piniginių lėšų inventorizacija. 

Inventorizacijos metu neatitikimų nenustatyta. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

atliekantis direktoriaus funkcijas     Nerijus Mikalauskas 



 

 

1 priedas. 2020 m. ir 2019 m. rodiklių palyginimas įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties įvertinimo srityje 

Rodikliai 

Apygardos 
Viso  

2020 m. 

padidėjo (+), 

sumažėjo (-), 

palyginti su 

2019 m., proc. 

Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

Sutarčių skaičius 1266 1249 1073 978 1004 957 314 285 310 280 3967 3749 + 5,81 

Įrenginių techninės 

būklės tikrinimo skaičius  
5759 6180 3756 3722 3064 3025 2870 3238 1994 2440 17443 18605 - 6,25 

Potencialiai pavojingų 

įrenginių 
5497 5953 3488 3536 3003 2920 2489 2406 1220 1260 15697 16075 - 2,35 

Neregistruojamų įrenginių 262 227 268 186 61 105 381 832 774 1180 1746 2530 - 30,99 

Vidutinis vieno eksperto 

atliktų techninės būklės 

tikrinimų skaičius 

719 686 626 620 766 757 718 810 664 813 698 737 - 5,29 

Balionų techninės būklės 

tikrinimo skaičius 
110 485 1451 1580 93 91 1404 1825 381 594 3439 4575 - 24,83 

Netinkamų naudoti 

įrenginių skaičius 
27 25 12 19 3 3 4 2 1 1 47 50 - 6,00 

Atliktų įrenginių 

atitikties įvertinimų 

skaičius 

- - - - - - - - - - 155 201 - 22,89 

 

 

 

 



 

 

2 priedas. Bandymų ir tyrimų laboratorijos 2020 m. ir 2019 m. palyginimo duomenys 

Rodikliai 2020 m. 2019 m. 

2020 m. padidėjo (+), 

sumažėjo (-), palyginti 

su 2019 m., proc. 

Išduotų protokolų skaičius 3600 4017 - 10,38 

Neardomieji bandymai 1412 1657 - 14,79 

Vizualinė apžiūra 82 280 - 70,71 

Ardomieji bandymai 654 689 - 5,08 

Matavimai 543 540 + 0,56 

Makroskopiniai ir mikroskopiniai tyrimai 883 800 + 10,38 

Optinės emisijos analizė metalų elementinei sudėčiai 

nustatyti 
26 51 - 49,02 
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3 priedas. Sertifikavimo skyriaus 2020 m. ir 2019 m. palyginimo duomenys 

Veiklos pavadinimas 2020 m. 2019 m. 

2020 m. padidėjo (+), 

sumažėjo (-), palyginti 

su 2019 m., proc. 

Sertifikuotų asmenų skaičius 661 741 - 10,79 

Metalo suvirintojų sertifikavimas 475 639 - 25,67 

Lituotojų sertifikavimas 3 24 - 87,50 

Suvirinimo operatorių sertifikavimas 23 13 + 76,92 

Plastikų suvirintojų sertifikavimas 99 22 + 350,00 

Kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių 

surinkimo personalo sertifikavimas 
61 43 + 41,86 

Suvirinimo procedūrų aprašų tvirtinimas 129 123 + 4,88 

Suvirinimo procesų sertifikavimas 

 
12 10 + 20,00 

Statybos produktų eksploatacinių savybių 

atitikties įvertinimas  
6 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 priedas. Informacija apie TPT 2018-2020 metų strategijos realizavimo rodiklių įgyvendinimą 

 
Šioje ataskaitoje pateikti TPT 2018-2020 metų veiklos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. A1-660 „Dėl VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2018-2020 metų veiklos strategijos patvirtinimo“, 2020 metams nustatytų rodiklių įgyvendinimo rezultatai. 

Kokybė – atliekamų paslaugų kokybės užtikrinimas 

Rodiklis 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Paaiškinimas 

Nelaimingi atsitikimai, vnt. 0 
Valstybinės darbo inspekcijos ištirtų nelaimingų atsitikimų, įvykusių dėl netinkamai atliktų potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų skaičius  – nelaimingų atsitikimų nebuvo. 

Avarijos, vnt. 0 
Avarijų, įvykusių dėl netinkamai atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų 

skaičius – avarijų nebuvo. 

Skundai, vnt. 0 
Pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų 

kokybės skaičius – skundų nebuvo. 

Duomenų perdavimas Potencialiai 

pavojingų įrenginių valstybės 

registrui, proc.  

100 

Remiantis duomenimis, gautais iš Valstybinės darbo inspekcijos, laiku Potencialiai pavojingų įrenginių 

valstybės registrui nepateiktų duomenų skaičius apie atliktus techninės būklės tikrinimus per 2020 m. buvo 

39 iš 15697 atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų. 

Veikla – Tarnybos konkurencingumo didinimas 

Rodiklis 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Paaiškinimas 

Teigiamas veiklos rezultatas, tūkst. 

Eur 
60,0 

2020 m. neaudituotas grynasis veiklos rezultatas yra teigiamas ir sudaro 131,453 tūkst. eurų. 

Praėjusių metų pajamos už teikiamas paslaugas buvo 2019,948 tūkst. eurų ir viršijo išlaidas, kurios sudarė 

1868,21 tūkst. eurų. 

Įrenginių techninės būklės tikrinimas, 

vnt. 
17000 

2020 m. atlikti 17443 įrenginių techninės būklės tikrinimai. Iš visų 2020 m. atliktų įrenginių techninės 

būklės tikrinimų atlikta: 15697 Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registruojamų įrenginių 

ir 1746 Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre neregistruojamų įrenginių techninės būklės 

tikrinimų.  

2020 m. atliktų įrenginių techninės būklės tikrinimų skaičius sumažėjo 6,25 proc., t. y. 1162 techninės 

būklės tikrinimais mažiau, palyginti su 2019 m., kuomet buvo atlikti 18605 techninės būklės tikrinimai). 

Pagrindinės priežastys, lėmusios techninės būklės tikrinimo skaičiaus mažėjimą, susijusios su gautu 

mažesniu užsakymų skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

Atitikties įvertinimas, vnt. 180 

TPT, vykdydama paskelbtosios įstaigos funkcijas, 2020 m. išdavė 161 atitikties įvertinimo sertifikatą 

pagal šiuos reglamentus: 

- 70 sertifikatų pagal Slėginių įrenginių techninį reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/68/ES);  

- 85 atitikties įvertinio sertifikatai pagal techninį reglamentą “Liftai ir liftų saugos įtaisai” (Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES); 

- 6 sertifikatai pagal Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES),  Nr. 305/2011. 

2020 m. atliktų atitikties įvertinimų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 22,22 proc., t. y. 46 atitikties 

įvertinimais mažiau. 

Pagrindinės priežastys, lėmusios sertifikavimo mažėjimą, susijusios su gautu mažesniu užsakymų 

skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

Asmenų sertifikavimas, vnt. 470 

2020 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 661 asmenį.  

Iš nurodyto sertifikuotų asmenų skaičiaus sertifikuota: metalo suvirintojų – 475, lituotojų – 3, suvirinimo 

operatorių – 23, plastiko suvirintojų – 99, kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių surinkimo 

asmenų – 61. 

2020 m. sertifikuotų asmenų skaičius sumažėjo 10,79 proc., t. y. 80 asmenų mažiau negu 2019 m., kuomet 

buvo sertifikuotas 741 asmuo. 

Pagrindinės priežastys, lėmusios sertifikuotų asmenų skaičiaus mažėjimą, susijusios su gautu mažesniu 

užsakymų skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

Suvirinimo procesų sertifikavimas, 

vnt. 
15 

2020 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 12 suvirinimo procesų sertifikatų, t. y. 20,00 proc. daugiau negu 

2019 m., kuomet buvo išduota 10 sertifikatų. 

Bandymai ir tyrimai, vnt. 2400 

2020 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija išdavė 3600 bandymų ir tyrimų protokolų (2019 m. išduota 4017 

bandymų ir tyrimų protokolų). 2020 m. išduotų protokolų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 10,38 

proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bandymų ir tyrimų skaičiaus mažėjimą, susijusios su gautu 

mažesniu užsakymų skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

Profesinis asmenų mokymas, asm. 350 2020 m. asmenų mokymo pagal formalias profesines mokymo programas nevykdė. 
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5 priedas. Informacija apie TPT 2020 metų veiklos plano įgyvendinimą 

 
Šioje ataskaitoje pateikti TPT 2020 metų veiklos plane, patvirtintame TPT direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.  V-8 „Dėl VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2020 

metų veiklos plano patvirtinimo“, nustatytų priemonių įgyvendinimo rezultatai. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Aiškinamoji dalis 

Strateginė veiklos kryptis: Kokybė – atliekamų paslaugų kokybės užtikrinimas  

1.  Teikiamų paslaugų 

kokybės užtikrinimas 

Vadovaujantis vadybos 

sistemos dokumentais 

užtikrinti potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės 

būklės tikrinimo atlikimo 

kokybę 

Pagrįstų įrenginių savininkų skundų 

dėl potencialiai pavojingų įrenginių 

techninės būklės patikrinimų 

nebuvimas. 

Nelaimingų atsitikimų dėl netinkamai 

atliktų potencialiai pavojingų 

įrenginių techninės būklės 

patikrinimų nebuvimas. 

Avarijų dėl netinkamai atliktų 

potencialiai pavojingų įrenginių 

techninės būklės patikrinimų 

nebuvimas. 

Direktorius 

 

I-IV ketv. 
Pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl 

potencialiai pavojingų įrenginių techninės 

būklės tikrinimų kokybės skaičius – skundų 

nebuvo. 

Valstybinės darbo inspekcijos ištirtų 

nelaimingų atsitikimų, įvykusių dėl 

netinkamai atliktų potencialiai pavojingų 

įrenginių techninės būklės tikrinimų skaičius  

– nelaimingų atsitikimų nebuvo. 

Avarijų, įvykusių dėl netinkamai atliktų 

potencialiai pavojingų įrenginių techninės 

būklės tikrinimų skaičius – avarijų nebuvo.  

2.  Duomenų pateikimas 

Potencialiai pavojingų 

įrenginių valstybės 

registro nuostatuose 

nustatyta tvarka ir 

terminais 

Duomenų apie atliktus 

potencialiai pavojingų 

įrenginių techninės būklės 

tikrinimus pateikimas 

Potencialiai pavojingų 

įrenginių valstybės registro 

nuostatuose nustatyta tvarka ir 

terminais 

Duomenys apie atliktus potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės 

tikrinimus pateikiami Potencialiai 

pavojingų įrenginių valstybės 

registrui registro tvarkytojo nustatyta 

tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų po 

to, kai baigiamas tikrinimas 

Direktorius  I-IV ketv. 
Remiantis duomenimis, gautais iš 

Valstybinės darbo inspekcijos, laiku 

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės 

registrui nepateiktų duomenų skaičius apie 

atliktus techninės būklės tikrinimus per 2020 

m. buvo 39 iš 15697 atliktų potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės 

tikrinimų. 

Strateginė veiklos kryptis: Veikla – Tarnybos konkurencingumo didinimas   

3.  Akredituotos įrenginių 

techninės būklės 

tikrinimo įstaigos 

funkcijų užtikrinimas 

Potencialiai pavojingų 

įrenginių techninės būklės 

tikrinimas 

Atlikta daugiau kaip 17 000 techninės 

būklės tikrinimų  

Direktoria

us 

pavaduotoj

as 

I-IV ketv. 
2020 m. atlikti 17443 įrenginių techninės 

būklės tikrinimai. Iš visų 2020 m. atliktų 

įrenginių techninės būklės tikrinimų atlikta: 

15697 Potencialiai pavojingų įrenginių 

valstybės registre registruojamų įrenginių ir 

1746 Potencialiai pavojingų įrenginių 

valstybės registre neregistruojamų įrenginių 

techninės būklės tikrinimų.  

2020 m. atliktų įrenginių techninės būklės 

tikrinimų skaičius sumažėjo 6,25 proc., t. y. 

1162 techninės būklės tikrinimais mažiau, 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Aiškinamoji dalis 

palyginti su 2019 m., kuomet buvo atlikti 

18605 techninės būklės tikrinimai). 

Pagrindinės priežastys, lėmusios techninės 

būklės tikrinimo skaičiaus mažėjimą, 

susijusios su gautu mažesniu užsakymų 

skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 

pandemija. 

Atitikties įvertinimas Atlikta daugiau kaip 180 atitikties 

įvertinimų  

TPT, vykdydama paskelbtosios įstaigos 

funkcijas, 2020 m. išdavė 161 atitikties 

įvertinimo sertifikatą pagal šiuos 

reglamentus: 

- 70 sertifikatų pagal Slėginių įrenginių 

techninį reglamentą (Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2014/68/ES);  

- 85 atitikties įvertinio sertifikatai pagal 

techninį reglamentą “Liftai ir liftų saugos 

įtaisai” (Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2014/33/ES); 

- 6 sertifikatai pagal Europos  Parlamento ir 

Tarybos Reglamentą (ES),  Nr. 305/2011. 

2020 m. atliktų atitikties įvertinimų skaičius, 

palyginti su 2019 m., sumažėjo 22,22 proc., 

t. y. 46 atitikties įvertinimais mažiau. 

Pagrindinės priežastys, lėmusios 

sertifikavimo mažėjimą, susijusios su gautu 

mažesniu užsakymų skaičiumi, kurį gali būti 

sąlygojo COVID-19 pandemija. 

4.  Sertifikavimo skyriaus 

funkcijų užtikrinimas 

Asmenų sertifikavimas Sertifikuota daugiau kaip 470 asmenų Sertifikavi

mo 

skyriaus 

vadovas 

 

I-IV ketv. 
2020 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 

661 asmenį.  

Iš nurodyto sertifikuotų asmenų skaičiaus 

sertifikuota: metalo suvirintojų – 475, 

lituotojų – 3, suvirinimo operatorių – 23, 

plastiko suvirintojų – 99, kritinio režimo 

slėginių sistemų varžtinių sujunginių 

surinkimo asmenų – 61. 

2020 m. sertifikuotų asmenų skaičius 

sumažėjo 10,79 proc., t. y. 80 asmenų 

mažiau negu 2019 m., kuomet buvo 

sertifikuotas 741 asmuo. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Aiškinamoji dalis 

Pagrindinės priežastys, lėmusios sertifikuotų 

asmenų skaičiaus mažėjimą, susijusios su 

gautu mažesniu užsakymų skaičiumi, kurį 

gali būti sąlygojo COVID-19 pandemija. 

Suvirinimo procesų 

sertifikavimas 

Sertifikuota daugiau kaip 15 

suvirinimo procesų 

2020 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 12 

suvirinimo procesų sertifikatų, t. y. 20,00 

proc. daugiau negu 2019 m., kuomet buvo 

išduota 10 sertifikatų. 

5.  Bandymų ir tyrimų 

laboratorijos funkcijų 

užtikrinimas 

Bandymų ir tyrimų atlikimas Atlikta daugiau kaip 2400 bandymų 

ir tyrimų  

Bandymų 

ir tyrimų 

laboratorij

os vadovas  

I-IV ketv. 2020 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija 

išdavė 3600 bandymų ir tyrimų protokolų 

(2019 m. išduota 4017 bandymų ir tyrimų 

protokolų). 2020 m. išduotų protokolų 

skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 

10,38 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios 

bandymų ir tyrimų skaičiaus mažėjimą, 

susijusios su gautu mažesniu užsakymų 

skaičiumi, kurį gali būti sąlygojo COVID-19 

pandemija. 

6.  Asmenų mokymo 

užtikrinimas 

Profesinis asmenų mokymas Profesinis asmenų mokymas suteiktas 

daugiau kaip 350 asmenų 

Direktorius  I-IV ketv. 
2020 m. asmenų mokymo pagal formalias 

profesines mokymo programas neapmokyta. 

7.  Teigiamas veiklos 

rezultatas 

Teigiamo veiklos rezultato 

užtikrinimas 

Pasiektas daugiau kaip 60,0 tūkst. 

eurų praėjusių metų grynasis veiklos 

rezultatas (pagal veiklos rezultatų 

ataskaitą) 

Direktorius  IV ketv. 
2020 m. neaudituotas grynasis veiklos 

rezultatas yra teigiamas ir sudaro 131,453 

tūkst. eurų. 

Praėjusių metų pajamos už teikiamas 

paslaugas buvo 2019,948 tūkst. eurų ir 

viršijo išlaidas, kurios sudarė 186,821 tūkst. 

eurų. 

 


