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VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 

2018 metų veiklos 

ataskaita 

1. Informacija apie VšĮ Technikos priežiūros tarnybos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų 

įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes 

ateinantiems finansiniams metams 

Šioje ataskaitoje pateikiami VšĮ Technikos priežiūros tarnybos (toliau – TPT) struktūrinių 

padalinių (Kontrolės skyriaus, Sertifikavimo skyriaus, Techninio konsultavimo skyriaus, Bandymų 

ir tyrimų laboratorijos), tiesiogiai įgyvendinančių TPT tikslus, veiklos rezultatai. Atsižvelgiant į tai, 

kad minėti struktūriniai padaliniai yra akredituoti pagal skirtingus standartus bei dirba skirtingose 

veiklos srityse, todėl šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie nurodytus struktūrinius 

padalinius.  

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 principų, nuostatų 

ir taisyklių įgyvendinimą bei vykdyti kitas veiklas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata, saugiu 

potencialiai pavojingų įrenginių naudojimu, darbuotojų sertifikavimu, bandymų ir tyrimų atlikimu 

ir atitikties įvertinimu. 

TPT veiklos pobūdis: potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas ir 

atitikties įvertinimas, darbuotojų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų neardomieji ir ardomieji 

bandymai ir tyrimai bei darbuotojų mokymas. 

1.1.1. Įrenginių techninės būklės tikrinimas ir atitikties įvertinimas  

1.1.1.1. Bendrieji duomenys 

TPT 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. 
PASTABA. TPT kontrolės įstaigos funkcijas vykdo Kontrolės skyrius, todėl šios ataskaitos dalyje pateikiama 

informacija apie Kontrolės skyrių.  

 

Kontrolės skyriaus pagrindinė veikla yra susijusi su potencialiai pavojingų įrenginių 

techninės būklės tikrinimu ir įrenginių atitikties įvertinimu. 

Kontrolės skyriaus veiklos tikslas: užtikrinti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros 

principų ir teisės aktų įgyvendinimą. 

Kontrolės skyriuje 2018 m. pradžioje dirbo 35 darbuotojai, iš kurių 27 atliekantys įrenginių 

techninės būklės tikrinimą ir atitikties įvertinimą, o 2018 m. pabaigoje – 31 darbuotojas, iš kurių 24 

atliekantys įrenginių techninės būklės tikrinimus ir atitikties įvertinimą. 2018 m. Kontrolės skyriuje 

atleisti: Vilniaus apygardos vadovo pavaduotojas, Vilniaus apygardos valytoja, Kauno apygardos du 

vyriausieji ekspertai, Klaipėdos apygardos vyriausiasis ekspertas. 2018 m. į Klaipėdos apygardą 

priimtas vyriausiasis ekspertas. Kontrolės skyriaus penkiose apygardose dirba po vieną 

administratorių (Šiaulių apygardos administratorė yra vaiko priežiūros atostogose, vietoje jos 

laikinai priimta kita darbuotoja), o Panevėžio apygardoje vienas valytojas. 

1.1.1.2. Įrenginių techninės būklės tikrinimas ir atitikties įvertinimas 

 2018 m. buvo pasirašyta 537 sutarčių dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties 

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

skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 3652 sutartys. Kontrolės skyrius, įgyvendindamas sutarčių 

nuostatas, ūkio subjektams teikė įrenginių techninės būklės tikrinimo ir atitikties įvertinimo 

paslaugas. 2018 m. ūkio subjektams buvo suteikta paslaugų už 1217,70 tūkst. Eur., t. y. 2,85 proc. 

daugiau, palyginti su 2017 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 1184,027 tūkst. Eur. 
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Pajamų didėjimą susijęs su techninės būklės tikrinimų įkainių didėjimu, taip pat pajamų dydis 

priklauso nuo atliekamų techninės būklės. 

2018 m. atlikti 17425 įrenginio techninės būklės tikrinimai. 2018 m. buvo planuota atlikti 

daugiau kaip 17000 techninės būklės tikrinimų. 2018 m. atliktų įrenginių techninės būklės tikrinimų 

skaičius sumažėjo 0,04 proc., t. y. 7 techninės būklės tikrinimais mažiau, palyginti su 2017 m. 

(2017 m. atlikti 17432 techninės būklės tikrinimai). Iš visų 2018 m. atliktų įrenginių techninės 

būklės tikrinimų atlikta: 15363 (2017 m. – 15214) potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) ir 

2062 (2017 m. – 2218) valstybės registre (toliau – PPĮ registre) neregistruojamų Potencialiai 

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

techninės būklės tikrinimų skaičiaus mažėjimas susijęs su PPĮ registre neregistruojamų įrenginių 

skaičiaus mažėjimu (2018 m. PPĮ registre neregistruojamų įrenginių techninės būklės tikrinimų 

atlikta 7,03 proc. mažiau, palyginti su 2017 m.), kadangi 2018 m. buvo gauta mažiau užsakymų dėl 

PPĮ registre neregistruojamų įrenginių 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. 
 

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

potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) priežiūrą, todėl Kontrolės skyrius negali įtakoti 

techninės būklės tikrinimų atlikimo dažnumo. 
 Visų 2018 m. atliktų PPĮ techninės būklės tikrinimų apimtis pagal įrenginių grupes: garo ir 

vandens šildymo katilų – 650 (2017 m. – 682), slėginių indų – 4074 (2017 m. – 4232), pavojingų 

medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų – 938 (2017 m. – 

779), pavojingų medžiagų talpyklų – 603 (2017 m. – 670), liftų – 3874 (2017 m. – 3957), lynų kelių 

– 19 (2017 m. – 19), eskalatorių ir judamųjų takų – 125 (2017 m. – 120), kėlimo įrenginių – 4831 

(2017 m. – 4521), pramoginių įrenginių – 3 (2017 m. – 3), degiąsias dujas naudojančių pramoninių 

įrenginių – 246 (2017 m. – 231). 2017 m. ir 2018 m. registruojamų PPĮ atliktų techninės būklės 

tikrinimų pasiskirstymas pagal įrenginių grupes pateikiamas 1 diagramoje. 

 

2017 m. ir 2018 m. atliktų techninės būklės tikrinimų pasiskirstymas pagal apygardas 

pateiktas 2 diagramoje. 

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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2018 m. vienas ekspertas vidutiniškai atliko 695 įrenginių techninės būklės tikrinimus, t. y. 

0,99 proc. mažiau negu 2017 m., kuomet vienas ekspertas vidutiniškai atliko 702 techninės būklės 

tikrinimus. Vidutinį vieno eksperto atliekamų techninės būklės tikrinimų skaičiaus nežymų 

mažėjimą lėmė techninės būklės tikrinimų skaičiaus mažėjimas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. netinkamais naudoti buvo pripažinta šių grupių įrenginiai: garo ir vandens šildymo 

katilai – 11; pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai – 1, slėginiai indai – 2; pavojingų medžiagų 

talpyklos – 3; liftai – 34; kėlimo įrenginiai – 3, degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai – 

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

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

Netinkamais naudoti pripažintų įrenginių skaičius priklauso nuo įrenginių paruošimo techninės 

būklės tikrinimui kokybės. Pažymėtina, kad Lietuvoje didžiąją dalį naudojamų įrenginių sudaro 

seni, daugiau kaip 25 metus naudojami įrenginiai, kurių darbo resursas kiekvienas metais mažėja, 

todėl prognozuojama, kad netinkamų naudoti įrenginių skaičius ateityje turėtų didėti. 

  Vadovaujantis Potencialiai pavojingų įrenginių registro nuostatais, TPT darbuotojai teikė 

duomenis apie atliktus potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus Potencialiai 

pavojingų įrenginių valstybės registrui (toliau – registras). Remiantis duomenimis, gautais iš 

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

būklės tikrinimus 2018 m. buvo 18. 

 Kontrolės skyriaus ekspertai, vykdydami paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos funkcijas, 

2018 m. atliko 172 įrenginių atitikties įvertinimą. 2018 m. atliktų įrenginių atitikties įvertinimų 

skaičius, palyginti su 2017 m., padidėjo 26,47 proc., t. y. 36 atitikties įvertinimais daugiau, palyginti 

su 2017 m. 2017 m. buvo planuota atlikti daugiau kaip 170 atitikties įvertinimų. Pagrindinės 

priežastys, lėmusios atitikties įvertinimo skaičiaus didėjimą, buvo slėginę įrangą gaminančių ir 

liftus įrengiančių įmonių pateiktų paraiškų dėl atitikties įvertinimo atlikimo skaičiaus didėjimas. 

 Iš 172 įrenginių atitikties įvertinimų buvo atlikta: 89 atitikties įvertinimai pagal Slėginių 

įrenginių techninį reglamentą (2014/68/ES) (2017 m. – 64), 83 atitikties įvertinimai pagal techninį 

reglamentą “Liftai ir liftų saugos įtaisai” (direktyva 2014/33/ES) (2017 m. – 72) (6 vieneto patikros 

atitikties sertifikatai pagal reglamento 8 priedą ir 77 baigiamojo patikrinimo atitikties sertifikatai 

pagal direktyvos 5 priedą).  
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Vienas iš Kontrolės skyriaus darbo kokybės rodiklių yra tai, kad 2018 m. pagrįstų skundų ir 

apeliacijų negauta ir įrenginių avarijų, pateikus išvadas apie įrenginių tinkamumą naudoti ir juos 

tinkamai naudojant,  2018 m. neįvyko. 

Kontrolės skyriaus veiklos apimtys ir jų palyginimas su 2018 m. pateikti 1 priede. 

1.1.1.3. Akreditavimas 

Kontrolės skyrius 2018 m. akreditavimo srities neplėtė ir nesiaurino. 

1.1.1.4. Veiklos planai ir prognozės 

2019 m. Kontrolės skyriaus veikla  planuojama, vadovaujantis TPT 2018-2020 metų veiklos 

strategijoje pateiktais strategijos realizavimo rodikliais ir TPT 2019 metų veiklos planu. 

Vadovaujantis TPT 2018-2020 metų strategijoje numatytais 2019 m. rodikliais,  Kontrolės 

skyriaus planuoja atlikti daugiau kaip 17000 techninės būklės tikrinimų. 

Planuojama, kad 2019 m. Kontrolės skyriaus pajamos bus daugiau kaip 1200 tūkst. Eur. 

2019 m. Kontrolės skyriaus neplanuoja siaurinti bei plėsti akreditavimo sričių. 

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 2017 m. rugsėjo 8 d. išduotame Akreditavimo pažymėjime Nr. LA.01.052. 

Bandymų ir tyrimų laboratorijoje 2018 m. dirbo 6 darbuotojai, iš kurių visi tiesiogiai atlieka 

atitinkamus bandymus ir tyrimus. 

1.1.2.2. Bandymai ir tyrimai 

2018 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija išdavė 2900 bandymų ir tyrimų protokolus (2017 

m. išduoti 2456 bandymų ir tyrimų protokolai). 2018 m. išduotų protokolų skaičius, palyginti su 

2017 m., padidėjo 18,08 proc., kadangi Bandymų ir tyrimų laboratorija gavo daugiau užsakymų.  

2018 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija atliko: 1159 neardomuosius bandymus, t. y. 91 

bandymu daugiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu;  236 vizualines apžiūras, t. y. 149 vizualine 

apžiūra daugiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu; 498 ardomuosius bandymus, t. y. 49 bandymais 

mažiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu; 421 matavimą, t. y. 154 matavimais daugiau nei tuo pačiu 

2017 m. laikotarpiu; 552 makroskopinius ir mikroskopinius tyrimus, t. y. 133 tyrimais daugiau nei 

tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu; 34 metalų elementinės sudėties nustatymus, t. y. 4 nustatymais 

mažiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu (žr. 2 priedą). Analizuojant pateiktus duomenis matosi, 

kad ženkliai daugiau atlikta vizualinės apžiūros, matavimų ir makroskopinių ir mikroskopinių 

tyrimų, t. y. atitinkamai 171,26 proc., 57,68 proc. ir 31,74 proc. daugiau lyginant su 2017 m. 

laikotarpiu, tačiau mažiau atlikta ardomųjų bandymų (8,96 proc. mažiau lyginant su 2017 m. 

laikotarpiu) ir metalų elementinės sudėties tyrimų (10,53 proc. mažiau lyginant su 2017 m. 

laikotarpiu). Bandymų ir tyrimų skaičius priklauso nuo TPT klientų vykdomos gamybos ir remontų 

mastų, todėl Bandymų ir tyrimų laboratorija negali įtakoti ar prognozuoti užsakymų skaičiaus. 

Ardomųjų bandymų  ir metalų elementinės sudėties tyrimų atlikta mažiau, kadangi buvo gauta 

mažiau užsakymų dėl nurodytų bandymų ir tyrimų. 

2018 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija suteikė paslaugų už 335,687 tūkst. Eur, t. y. 10,09 

proc. daugiau, palyginti su 2017 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 304,929 tūkst. 

Eur. Pajamų didėjimą lėmė didesnis išduotų protokolų skaičius. 

2017 m. ir 2018 m. atliktų bandymų ir tyrimų pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 3 

diagramoje. 
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3 diagrama. Bandymų ir tyrimų pasiskirstymas
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2017 m. 2018 m.

 Bandymų ir tyrimų laboratorijos atliktų darbų duomenys pateikiami 2 priede. 

1.1.2.3. Akreditavimas 

TPT Bandymų ir tyrimų laboratorija 2018 m. akreditavimo srities neplėtė. 

1.1.2.4. Veiklos planai ir prognozės 

2019 m. Bandymų ir tyrimų laboratorijos veikla  planuojama, vadovaujantis TPT 2018-2020 

metų veiklos strategijoje pateiktais strategijos realizavimo rodikliais ir TPT 2019 metų veiklos 

planu. 

Vadovaujantis TPT 2018-2020 metų strategijoje numatytais 2019 m. rodikliais,  Bandymų ir 

tyrimų laboratorija planuoja atlikti daugiau kaip 2300 bandymų ir tyrimų. 

Planuojama, kad 2019 m. Bandymų ir tyrimų laboratorijos pajamos bus daugiau kaip 335,0 

tūkst. Eur. 

2019 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) ir suvirinimo procesų sertifikavimu bei 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 ir litavimo operatorių 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 2018 m. dirbo 3 darbuotojai, iš kurių du tiesiogiai atliekantys asmenų 

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

tiesiogiai atliekantis tik asmenų sertifikavimą. 

1.1.3.2. Asmenų sertifikavimas 

 2018 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 752 asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau negu 2017 

m., kuomet buvo sertifikuoti 383 asmenys. 2018 m. buvo planuota sertifikuoti daugiau kaip 400 
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asmenų. Asmenų sertifikavimo skaičiaus didėjimas yra susijęs su plastikus ir metalus suvirinančių 

suvirintojų sertifikavimo skaičiaus ženkliu padidėjimu. 2018 m. sertifikuotų plastikus suvirinančių 

suvirintojų skaičius padidėjo 531,58 proc., t. y. 2018 m. buvo sertifikuota 101 suvirintoju daugiau, 

palyginti su 2017 m., kuomet buvo sertifikuota 19 plastikus virinančių darbuotojų. Pagrindinė 

priežastis, lėmusi tokį augimą, buvo 2018 m. su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašyta 

sutartis dėl plastikus suvirinančių darbuotojų sertifikavimo. 2018 m. sertifikuotų metalus 

suvirinančių suvirintojų skaičius padidėjo 81,47 proc., t. y. 277 suvirintojais daugiau, palyginti su 

2017 m., kuomet buvo sertifikuota 340 metalo suvirintojų. Pagrindinė priežastis, lėmusi tokį 

augimą, buvo 2018 m. gautas ženkliai didesnis užsakymų skaičius dėl metalo suvirintojų 

sertifikavimo. 

 2018 m. Sertifikavimo skyrius užsakovams patvirtino 95 suvirinimo procedūrų protokolus. 

2018 m. patvirtintų suvirinimo procedūrų protokolų skaičius, palyginti su 2017 m. sumažėjo 9,5  

proc. Nežymų mažėjimą lėmė tai, kad įmonės pateikė mažiau užsakymų suvirinimo procedūrų 

protokolų patvirtinimui. Pažymėtina, kad Sertifikavimo skyrius į metinį planą neįtraukia suvirinimo 

protokolų skaičiaus patvirtinimo, kadangi minėtą skaičių planuoti sudėtinga. 

1.1.3.3. Procesų sertifikavimas ir produktų vertinimas 

2018 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 11 suvirinimo procesų sertifikatų, t. y. 37,50 proc. 

daugiau negu 2017 m., kuomet buvo išduoti 8 sertifikatai. 

2018 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 5 statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties 

įvertinimo sertifikatus t. y. 25,00 proc. daugiau negu 2017 m., kuomet buvo išduoti 4 sertifikatai. 

 2018 m. Sertifikavimo skyrius suteikė paslaugų už 141,517 tūkst. Eur., t. y. 77,07 proc. 

daugiau, palyginti su 2017 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 65,40 tūkst. Eur. 

Pajamų didėjimas susijęs su sertifikuotų asmenų skaičiaus didėjimu. 

Sertifikavimo skyriaus atliktų darbų duomenys pateikiami 3 priede. 

1.1.3.4. Akreditavimas 

Sertifikavimo skyrius išplėtė akreditavimo sritį slėginių įrenginių neišardomai sujungiamų 

detalių jungimo procedūras atliekančių specialistų kvalifikacijos patvirtinimą pagal Slėginės įrangos 

techninio reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES) I priedo 3.1.2 punktą. 

Sertifikavimo skyriaus akreditavimo sritis yra nurodyta Nacionalinio akreditacijos biuro prie 

Ūkio ministerijos 2018 m. liepos 26 d. išduotame Akreditavimo pažymėjime Nr. LA.05.001. 

1.1.3.5. Veiklos planai ir prognozės 

2019 m. Sertifikavimo skyrius ketina akredituotis pagal standartą LST EN 1591-4:2013 

Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. Kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių surinkimo 

personalo kompetencijos atestavimas asmenų, atliekančių varžtinių sujunginių surinkimą, 

sertifikavimui.  

2019 m. Sertifikavimo skyrius planuoja sertifikuoti daugiau kaip 450 darbuotojų. 

Planuojama, kad 2018 m. Sertifikavimo skyriaus pajamos bus daugiau kaip 140,0 tūkst. Eur. 

1.1.4. Konsultavimas, mokymai, statybos darbų techninė priežiūra 

1.1.4.1. Bendroji informacija 

Techninio konsultavimo skyriaus pagrindinė veikla yra susijusi su statinių specialiųjų 

statybos darbų techninė priežiūra, darbuotojų konsultavimu saugos ir sveikatos srityje, darbuotojų, 

valdančių ir prižiūrinčių potencialiai pavojingus įrenginius, mokymu ir atestavimu. 

Techninio konsultavimo skyriuje 2018 m. pradžioje dirbo 7 darbuotojai, 2018 m. pabaigoje 

– 6 darbuotojai (iš nurodyto skaičiaus vienas darbuotojas yra vaiko priežiūros atostogose). 

1.1.4.2. Vykdoma veikla 

2018 m. Techninio konsultavimo skyrius sudarė 3 sutartis dėl įmonių konsultavimo saugos 

ir sveikatos srityje. Nuo 2015 m. Techninio konsultavimo skyrius yra sudaręs 30 sutarčių, kurių 

pagrindu įmonėms teikia darbuotojų konsultavimo saugos ir sveikatos srityje paslaugas.  
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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. 

2018 m. Techninio konsultavimo skyrius apmokė 5 asmenis pagal formaliąją Krovinių 

kabinėtojų mokymo programą. 

2018 m. Techninio konsultavimo skyrius apmokė 11 asmenų varžtinių sujunginių surinkimo 

srityje. 

Techninio konsultavimo skyriaus specialistas 2018 m. vykdė negyvenamųjų pastatų ir 

inžinerinių statinių specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros paslaugas. 2018 m. statinių 

specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra buvo vykdoma 2 objektuose, t. y. 1 objektu mažiau, 

palyginti su 2017 m. 

2018 m. Techninio konsultavimo skyrius suteikė paslaugų už 29,4 tūkst., t. y. 25,25 proc. 

mažiau, palyginti su 2017 m. laikotarpiu, kuomet buvo suteikta paslaugų už 39,3 tūkst. Eur. 

Techninio konsultavimo skyriaus pajamų mažėjimą lėmė pajamų, susijusių su profesiniu mokymu, 

specialiųjų statybos darbų technine priežiūra ir konsultavimu mažėjimas. 

Techninio konsultavimo skyriaus atliktų darbų duomenys pateikiami 4 priede. 

1.1.4.3. Veiklos planai ir prognozės 

2018 m. Techninio konsultavimo skyrius planuoja apmokyti ir atestuoti daugiau kaip 250 

asmenų. 

Planuojama, kad 2018 m. Techninio konsultavimo skyriaus pajamos bus apie 45,0 tūkst. 

Eur. 

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 6 priede. 

1.1.5.2. TPT 2018 metų veiklos plano įgyvendinimas 

Duomenys apie TPT 2018 metų veiklos plano įgyvendinimą pateikti 7 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 

 2018 m. TPT gautos lėšos už suteiktas paslaugas (įrenginių techninės būklės tikrinimas ir 

atitikties vertinimas (1217,70 tūkst. Eur) (2017 m. – 1185,6 tūkst. Eur), asmenų, procesų ir statybos 

produktų sertifikavimas (141,517 tūkst. Eur) (2017 m. – 85,5 tūkst. Eur), bandymai ir tyrimai 

(335,687 tūkst. Eur) (2017 m. – 304,9 tūkst. Eur), konsultavimas (9,495 tūkst. Eur) (2017 m. – 12,5, 

mokymai (3,254 tūkst. Eur) (2017 m. – 4,5 tūkst. Eur), statybų techninė priežiūra (16,606 tūkst. 

Eur) (2017 m. – 22,3 tūkst. Eur) sudarė 1724,3 tūkst. Eur; kitos pajamos – 3,0 tūkst. Eur. (2017 m. 

– 43,6 tūkst. Eur), iš viso pajamų – 1727,3  tūkst. Eur (2017 m. – 1658,9  tūkst. Eur). 

 Išlaidos suteiktų paslaugų savikainai 2018 metais buvo 1424,5 tūkst. Eur, išlaidos veiklos 

sąnaudoms padengti – 221,9 tūkst. Eur (žr. 1 lentelę). 

2018 m. TPT grynasis veiklos rezultatas sudarė 68,4 tūkst. Eur. 
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4. Informacija apie TPT įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

2018 m. įsigyta ilgalaikio turto už 53,2 tūkst. Eur: kompiuterinė įranga – 7,6 tūkst. Eur, 

matavimo, bandymo ir tyrimo prietaisai ir įranga – 43,9 tūkst. Eur, kitų įrengimų, orgtechnikos – 

1,7 tūkst. Eur. 

2018 m. parduota 11 nudėvėtų, netinkamų naudoti automobilių už 2,7 tūkst. Eur. 

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

TPT sąnaudos per 2018 m. sudarė 1646,4 tūkst. Eur, iš jų: 901,3 tūkst. Eur – išlaidos darbo 

užmokesčiui, 280,8 tūkst. Eur – priskaitymai socialiniam draudimui, 464,3 tūkst. Eur – kitos 

sąnaudos (ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 79,0 tūkst. Eur; patalpų išlaikymo – 20,7 tūkst. Eur; ryšių 

– 8,4 tūkst. Eur; transporto išlaikymo – 159,5 tūkst. Eur; beviltiškų skolų sąnaudos – 8,9 tūkst. Eur; 

komandiruočių išlaidos – 24,4 tūkst. Eur; kvalifikacijos kėlimo – 8,9 tūkst. Eur; akreditavimo sričių 

plėtimo ir palaikymo – 11,5 tūkst. Eur; laboratorijos medžiagos gamybai – 23,7 tūkst. Eur; ruošiniai 

– 23,2 tūkst. Eur, turto, veiklos draudimo – 6,1 tūkst. Eur; prietaisų kalibravimas ir patikra – 8,1 

tūkst. Eur; kompiuterių remontas,  programų priežiūra – 6,1 tūkst. Eur; ūkio prekės, smulkus 

inventorius  9,9 tūkst. Eur, prenumerata, pašto išlaidos, skelbimai – 10,5 tūkst. Eur, standartai, 

darbų sauga – 7,4 tūkst. Eur, asociacijų nario mokestis, audito, teisinių paslaugų sąnaudos – 19,6 

tūkst. Eur, banko paslaugos – 0,9 tūkst. Eur, popierius, kanceliarinės prekės, blankai – 5,0 tūkst. 

Eur, reprezentacija – 1,6 tūkst. Eur, valstybės rinkliava, registrų centro paslaugos – 0,2 tūkst. Eur, 

kitų paslaugų sąnaudos ir įvairios kitos išlaidos – 20,6 tūkst. Eur (mokestis pastatų priežiūros 

administratoriams ir kt.). 

6. TPT darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

2018 m. pradžioje dirbo 56 darbuotojai, o 2018 m. pabaigoje – 51 darbuotojas (iš nurodyto 

skaičiaus du darbuotojai buvo vaiko priežiūros atostogose). 

7. TPT sąnaudos valdymo išlaidoms 

1 lentelė. 2018 m. TPT sąnaudos valdymo išlaidoms 

Straipsniai 
Suma, tūkst. Eur  

(skliaustuose nurodyta 2017 m. suma Eur) 

Darbuotojų išlaikymo 138,4 (161,8) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 6,2 (12,1) 

Patalpų išlaikymo 1,9 (1,8) 

Ryšių 2,9 (3,3) 

Transporto išlaikymo   9,0 (15,0) 

Kitos 

63,4 (76,5) 

Kitos išlaidos tai – komandiruočių – 1,8 tūkst. 

Eur, kvalifikacijos kėlimas, mokymai – 2,3 

tūkst. Eur, kompiuterinės įrangos, programų 

priežiūra – 2,0 tūkst. Eur, banko paslaugos – 

0,9 tūkst. Eur, asociacijų nario mokestis, 

auditų, teisinių ir kitų  paslaugų sąnaudos – 

19,6 tūkst. Eur, akreditacijos dokumentų, 

ekspertizių sąnaudos – 5,1 tūkst. Eur, beviltiškų 

skolų sąnaudos – 8,9 tūkst. Eur, kanc.  prekės – 

1,0 tūkst. Eur, standartai, prenumerata, darbų 

sauga – 3,4 tūkst. Eur, veiklos, turto draudimas 

– 5,1 tūkst. Eur, ūkio prekės – 1,1 tūkst. Eur, 

reprezentacija – 0,6 tūkst. Eur, registrų centro 

paslaugos, valstybės rinkliava – 0,2 tūkst. Eur, 
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Straipsniai 
Suma, tūkst. Eur  

(skliaustuose nurodyta 2017 m. suma Eur) 

kitos -  11,4 tūkst. Eur. 

Iš viso 221,9 (270,5) 

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

įstaigos vadovo išmokoms 

TPT direktoriaus pareigybė laisva. 

TPT direktoriaus pavaduotojui už direktoriaus funkcijų atlikimą atlyginimas nepriskirtas. 

9. 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. 

10. 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 

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 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-80 „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; 

− Finansų ir apskaitos skyriaus vadovas – 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 – potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų 

organizavimą, vykdymą ir duomenų į Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą įvedimą ir 

atnaujinimą; 

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

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

− Techninio konsultavimo skyriaus specialistas, atsakingas už darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų vykdymą, Bandymų ir tyrimų laboratorijos vadovas ir apygardų vadovai – 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą; 

− struktūrinių padalinių vadovai ir ūkvedys-vairuotojas (administracinis pastatas ir skyriai) 

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

− struktūrinių padalinių vadovai – darbo priemonių naudojimą ir apskaitą. 
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10.1. 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 

Vadovaudamasis TPT valdybos 2018 m. kovo 12 d. protokolu Nr. 6S-3, TPT direktoriaus 

pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl 

viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos 2018 metų veiklos plano“ patvirtino TPT 2018 

metų veiklos planą. 

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

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

įgyvendinimo ataskaita pateikta 5 priede, TPT 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

pateikta 6 priede). 

10.2. 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. 

Kokybės sistemos reikalavimų atnaujinimas buvo vykdomas, vadovaujantis BPR – 01 

Dokumentų tvarkymas. Peržiūrėta ir atnaujinta VšĮ TPT konfidencialumo politika bei VšĮ TPT 

vadovybės nešališkumo įsipareigojimas. Nuolat atliekama Interesų konflikto galimybių ir grėsmių 

nešališkumui sumažinimo analizė.  

2018 m. peržiūrėti ir, jeigu reikia, pakeisti, Kontrolės skyriaus, Sertifikavimo skyriaus ir 

Bandymų ir tyrimų laboratorijos dokumentai, bendrosios TPT procedūros. Peržiūrėtas Kontrolės 

skyriaus vadybos sistemos vadovas, peržiūrėtos 5 veiklos procedūros, atnaujintos 2 veiklos 

procedūros, pakeista 17 metodinių instrukcijų. Peržiūrėti ir pakeisti 2 Sertifikavimo skyriaus 

sertifikavimo dokumentai, parengtos 2 naujos sertifikavimo schemos ir 2 naujos sertifikavimo 

procedūros, peržiūrėtas ir atnaujintas vadybos sistemos vadovas, peržiūrėtos ir atnaujintos 5 veiklos 

procedūros. 

Struktūrinių padalinių vidaus auditai buvo atliekami, vadovaujantis TPT direktoriaus 2018 

m. patvirtinta TPT struktūrinių padalinių 2018 m. vidaus auditų programa. 2018 m. atlikta 10 

vidaus auditų. 

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

Vidaus audito tikslas - nustatyti vadybos sistemos atitiktį audito kriterijams, nustatyti 

galimas vadybos sistemos gerinimo sritis bei vadybos sistemos tinkamumą ir rezultatyvumą. 

Audito kriterijai - vadybos sistemos nustatytas norminis dokumentas, kurio reikalavimams 

akredituota padalinio veikla, ir TPT vadybos sistemos dokumentų reikalavimai. 

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 Kontrolės skyriaus Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardos vadybos 

sistemos auditas pagal LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus. Atlikti horizontalūs auditai ir 
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vertikalūs keliamųjų įrenginių ir slėginės įrangos techninės būklės tikrinimo veiklos auditai. 

Audituota kiekvieno apygardos eksperto veikla pagal taikomas procedūras ir metodines instrukcijas. 

Neatitikčių priežastys išnagrinėtos apygardos darbuotojų susirinkimuose, dalyvaujant TPT 

vadovybei. Kokybės vadovas sudarė Koregavimo ir korekcinių veiksmų planus neatitikčių 

pašalinimui, kuriuos patvirtino TPT direktorius. BPR-06 Vidaus auditas nustatyta tvarka parengta 

Veiksmų įdiegimo ir rezultatyvumo patikrinimo ataskaita. Veiksmų rezultatyvumas bus įvertintas 

2019 m. vidaus audito metu.  

Atlikti Atitikties įvertinimo grupės veiklos auditai pagal taikomas direktyvas 2014/33/ES 

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

Sertifikavimo skyriaus vidaus audito kriterijai – LST EN ISO/IEC 17024, LST EN ISO/IEC 

17065 standartų ir vadybos sistemos dokumentų reikalavimai. Atliktas bendras produktų ir procesų 

sertifikavimo veiklos ir asmenų sertifikavimo veiklos auditas. Atlikta 12 horizontalių ir 2 vertikalūs 

auditai (pagal LST EN 3834 ir LST EN ISO 9606 schemas).  

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.  

2018 m. Nacionalinis akreditacijos biuras atliko 4 įvertinimus: Kontrolės skyriaus priežiūros 

įvertinimą pagal LST EN ISO/IEC 17020, pakartotinį Sertifikavimo skyriaus įvertinimą pagal LST 

EN ISO/IEC 17024, Sertifikavimo skyriaus priežiūros įvertinimą pagal LST EN ISO/IEC 17065, 

Bandymų ir tyrimų laboratorijos priežiūros įvertinimą pagal LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. 

Kontrolės skyrius pateikė paraišką notifikuotosios įstaigos akreditavimo srities plėtimui, įtraukiant į 

notifikuotosios įstaigos akreditavimo sritį slėginių įrenginių standartų keitinius. Sertifikavimo 

skyrius išplėtė akreditavimo sritį kaip notifikuotoji įstaiga atlikti slėginių įrenginių neišardomai 

sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių specialistų kvalifikacijos patvirtinimą pagal 

Slėginės įrangos techninį reglamentą, kuriuo perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/68/ES. 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 įdiegė numatytus veiksmus. 

2018 m. TPT, atsižvelgdamas į darbuotojų pasiūlymus, vidaus ir išorės auditų rezultatus, 

sudarė Prevencinių ir gerinimo veiksmų planą 2018 m. Veiksmai įdiegti, parengta veiksmų 

įdiegimo ataskaita, jų rezultatyvumas bus įvertintas 2019 m. vidaus audito metu. 

10.3. 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 2018 m. sudarė 18. Susipažinus su darbuotojų, laiku nepateikusių minėtų duomenų, 

paaiškinimais buvo nustatyta, kad vėlavimus lėmė žmogiškos klaidos. 

10.4. 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. Darbo sutartys (2018 m. buvo sudaryta 1, o nutrauktos 5 

darbo sutartys) buvo sudaromos, vadovaujantis Darbo kodeksu. 
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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. 

10.5. 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. 
2018 m. struktūrinių padalinių vidaus auditų metu buvo tikrinamos darbuotojų saugos ir 

sveiktos reikalavimų laikymasis. Neatitikčių nenustatyta. 

2018 m. nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko. 

10.6. 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. 

10.7. Finansų kontrolė 

Finansų kontrolė buvo atliekama vadovaujantis patvirtintomis Viešosios įstaigos Technikos 

priežiūros tarnybos finansų kontrolės taisyklėmis. 

2012 m. birželio 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-55 už apskaitos tvarkymo kontrolę, 

atsiskaitymų kontrolę ir ūkinių operacijų tinkamumo parengimo ir ūkinių operacijų teisėtumo 

kontrolę yra paskirta Finansų ir apskaitos skyriaus vadovas-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. Mokėjimo nurodymus rengė tarnybos Finansų ir apskaitos skyriaus 

darbuotojai, pasirašė šio skyriaus vadovas vyriausiasis buhalteris ir TPT direktorius. Visi mokėjimai 

atliekami per banką. Mažos vertės pirkimams buvo išmokami grynieji pinigai. Darbuotojai, grįžę iš 

tarnybinės komandiruotės, atsiskaitė laiku, nustatyta tvarka. Darbo laiko žiniaraščiai tvirtinami TPT 

direktoriaus. Darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis patvirtintais darbo laiko 

žiniaraščiais. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius pasirašo Finansų ir apskaitos skyriaus 

vadovas – vyriausiasis buhalteris ir TPT direktorius. 

Prietaisų ir priemonių išdavimas, priežiūra, saugojimas ir remontas vykdomas vadovaujantis 

vadybos sistemos dokumentų reikalavimais. Turtas perduodamas pagal perdavimo ir priėmimo 

aktus. 

Pagal 2018 m. lapkričio 30 d. būklę buvo atlikta TPT turto ir piniginių lėšų inventorizacija. 

Inventorizacijos metu neatitikimų nenustatyta. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

atliekantis direktoriaus funkcijas     Nerijus Mikalauskas 



 

 

1 priedas. Kontrolės skyriaus 2017 m. ir 2018 m. palyginimo duomenys 

Rodikliai 

Apygardos 
Viso  

2018 m. 

padidėjo (+), 

sumažėjo (-), 

palyginimas su 

2017 m., proc. 

Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio 

2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

Sutarčių skaičius 1150 1263 1024 911 919 922 661 292 267 264 4021 3652 - 9,17 

Įrenginių techninės 

būklės tikrinimo skaičius  
5452 5525 3663 3513 3010 3145 2799 2970 2508 2272 17432 17425 - 0,04  

Potencialiai pavojingų 

įrenginių 
5208 5327 3472 3286 2895 3050 2610 2585 1029 1115 15214 15363 + 0,98 

Neregistruojamų įrenginių 244 198 191  227 115 95 189 385 1479 1157 2218 2062 - 7,03  

Vidutinis vieno eksperto 

atliktų techninės būklės 

tikrinimų skaičius 

681 690 610 501 752 786 634 742 836 757 702 695 - 0,99 

Netinkamų naudoti 

įrenginių skaičius 
17 33 17 10 0 4 6 7 1 1 41 55 + 34,15 

Atliktų įrenginių 

atitikties įvertinimų 

skaičius 

- - - - - - - - - - 136 177 + 30,15  

 

 

 

 



 

 

2 priedas. Bandymų ir tyrimų laboratorijos 2017 m. ir 2018 m. palyginimo duomenys 

Rodikliai 2017 m. 2018 m. 

2018 m. padidėjo (+), 

sumažėjo (-), 

palyginimas su 2017 m., 

proc.  

Išduotų protokolų skaičius 2456 2900 + 18,08 

Neardomieji bandymai 1068 1159 + 8,52 

Vizualinė apžiūra 87 236 + 171,26 

Ardomieji bandymai 547 498 - 8,96 

Matavimai 267 421 + 57,68 

Makroskopiniai ir mikroskopiniai tyrimai 419 552 + 31,74 

Optinės emisijos analizė metalų elementinei sudėčiai 

nustatyti 
38 34 - 10,53 

Skundai - - - 
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3 priedas. Sertifikavimo skyriaus 2017 m. ir 2018 m. palyginimo duomenys 

Veiklos pavadinimas 2017 m. 2018 m. 

2018 m. padidėjo (+), 

sumažėjo (-), palyginti 

su 2017 m., proc. 

Sertifikuotų asmenų skaičius 383 752 + 96,3 

Metalo suvirintojų sertifikavimas 340 617 + 81,4 

Lituotojų sertifikavimas 16 3 - 81,2 

Suvirinimo operatorių sertifikavimas 8 12 + 50 

Plastikų suvirintojų sertifikavimas 19 120 + 531,5 

Suvirinimo procedūrų aprašų tvirtinimas 105 95 - 9,5 

Suvirinimo procesų sertifikavimas 

 
8  11 +37,5 

Statybos produktų eksploatacinių savybių 

atitikties įvertinimas  
4 5 +25 

Skundai - - - 
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4 priedas. Techninio konsultavimo skyriaus 2017 m. ir 2018 m. duomenų palyginimas 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 2017 m. 2018 m. 

2017 m. padidėjo (+), 

sumažėjo (-), 

palyginimas su 2018 m., 

proc. 

1.  
Konsultavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

srityje sudarytų sutarčių skaičius 
1 3 + 200,00 

2.  
Formalusis profesinis mokymas (apmokytų 

asmenų skaičius) 
215 5 - 97,67 

3.  
Apmokyta 11 asmenų varžtinių sujunginių 

surinkimo srityje 
Nevykdytas 11 - 

4.  Specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra 3 2 - 33,3 
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5 priedas. Informacija apie TPT darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 2018 m. 

Priemonės pavadinimas, data ir vieta 

VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 

struktūrinis padalinys, kurio darbuotojai 

dalyvavo atitinkamoje priemonėje 

Seminare / 

mokymuose / 

kursuose 

dalyvavusių 

darbuotojų 

skaičius, vnt. 

Kontrolės skyriaus darbuotojų savarankiškas 

kvalifikacijos kėlimas techninės būklės 

tikrinimo ir atitikties vertinimo klausimais 

vadovaujantis procedūra PR-K-10 Kontrolės 

skyriaus darbuotojų kompetencijos valdymas  

Kontrolės skyrius 27 

Mokymai – ultragarsinės kontrolės (VT 2) 

mokymai 

2018-02-02 – 2018-03-01, Minskas 

Bandymų ir tyrimų laboratorijos specialistas 1 

Konferencija „5th Maintenance Summit2018, 

CG ORLEN Group“ 

2018-02-07 – 2018-02-08, Druskininkai 

Direktoriaus pavaduotojas 

 

1 

Konferencija „Magnetinės atminties metodas“ 

2018-04-23 – 2018-04-27, Vengrija 

Kontrolės skyriaus ekspertai 

Bandymų ir tyrimų laboratorijos specialistas 

3 

Lietuvos suvirintojų asociacijos seminaras 

„Iššūkiai suvirinime“ 

2018-05-24 – 2018-05-25, Radviliškis 

Sertifikavimo skyriaus specialistai 3 

Mokymai - TPT ekspertų seminaras slėginių 

įrenginių techninės būklės tikrinimo klausimais 

2018-10-03, Kaunas 

Kontrolės skyriaus ekspertai 14 

Mokymai - TPT ekspertų seminaras kėlimo 

įrenginių techninės būklės tikrinimo klausimais 

2018-10-09, Kaunas 

Kontrolės skyriaus ekspertai 15 

Mokymai – suvirinimo siūlių apžiūrimosios 

kontrolės (VT 2) mokymai 

2018-11-5÷9, Mažeikiai 

Kontrolės skyriaus ekspertai 

Sertifikavimo skyriaus specialistas 

2 

Seminaras „Centralizuotai tiekiamos šilumos 

gamybos šaltinių įrangos kokybė ir 

technologinio vystymosi perspektyvos“ 

2018-11-15, Vilnius 

Kontrolės skyriaus ekspertai 

 

3 

Mokymai – suvirinimo siūlių apžiūrimosios 

kontrolės (VT 2) mokymai 

2018-11-19÷23, Vilnius 

Kontrolės skyriaus ekspertai 

Sertifikavimo skyriaus specialistas 

2 

Mokymai - seminaras varžtinių sujungimų 

surinkimo klausimais 

2018-11-28, Kaunas 

Kontrolės skyriaus ekspertai 

Sertifikavimo skyriaus specialistai 

6 

Konferencija – „Šiuolaikinė neardomųjų 

bandymų ir techninės diagnostikos įranga bei 

priemonės“ 

2018-12-06 – 2018-12-07, Vilnius 

Bandymų ir tyrimų laboratorijos specialistai 3 

 



 

 

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

 
Šioje ataskaitoje pateikti VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 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“, 2018 metams nustatytų rodiklių 

įgyvendinimo rezultatai. 

Kokybė – atliekamų paslaugų kokybės užtikrinimas 

Veikla – Tarnybos konkurencingumo didinimas 

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 2018 m. 

buvo 18 iš 15363 atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimų. 

 

 

Rodiklis 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Paaiškinimas 

Akreditavimo sričių išplėtimas, vnt. 1 

Sertifikavimo skyrius išplėtė akreditavimo sritį slėginių įrenginių neišardomai sujungiamų detalių 

jungimo procedūras atliekančių specialistų kvalifikacijos patvirtinimą pagal Slėginės įrangos techninio 

reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES) I priedo 3.1.2 punktą. 

Sertifikavimo skyriaus akreditavimo sritis yra nurodyta Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio 

ministerijos 2018 m. liepos 26 d. išduotame Akreditavimo pažymėjime Nr. LA.05.001. 

2018 m. IV ketv. Sertifikavimo skyrius planavo akredituotis pagal standartą LST EN 1591-4:2013 

Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. Kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių surinkimo personalo 

kompetencijos atestavimas asmenų, atliekančių varžtinių sujunginių surinkimą, sertifikavimui, tačiau dėl 

didelės darbų apimties (2018 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 752 asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau 

negu 2017 m.) nespėjo paruošti akreditavimui reikalingų dokumentų. Nacionaliniam akreditacijos biurui 

paraišką planuojama pateikti 2019 m. vasario mėn. 

Paslaugų plėtra, vnt. 2 
2018 m. pagal standartą LST EN 1591-4:2013 Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. Kritinio režimo slėginių 

sistemų varžtinių sujunginių surinkimo personalo kompetencijos atestavimas buvo apmokyta 11 asmenų 
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varžtinių sujunginių surinkimo atlikimui. 

2018 m. pagal standartą LST EN 1591-4:2013 Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. Kritinio režimo slėginių 

sistemų varžtinių sujunginių surinkimo personalo kompetencijos atestavimas buvo sertifikuoti du 

asmenys, atliekantys varžtinių sujunginių surinkimą. 

Priežastis lėmusi rodiklio neįvykdymą – 2018 m. didelė Sertifikavimo skyriaus darbų apimtis (2018 m. 

Sertifikavimo skyrius sertifikavo 752 asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau negu 2017 m.) 

 

Teigiamas veiklos rezultatas, tūkst. 

Eur 
40,0 

2018 m. grynasis veiklos rezultatas yra teigiamas ir sudaro 68,412 tūkst. eurų. 

Praėjusių metų pajamos už teikiamas paslaugas buvo 1724255 Eur ir viršijo išlaidas, kurios sudarė 

1646384 Eur. 

Detalūs duomenys pateikti Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos 2018 metų veiklos rezultatų 

ataskaitoje pagal 2018 metų gruodžio 31 d. duomenis. 

Įrenginių techninės būklės tikrinimas, 

vnt. 
17000 

2018 m. atlikti 17425 įrenginio techninės būklės tikrinimai. Iš visų 2018 m. atliktų įrenginių techninės 

būklės tikrinimų atlikta: 15363 (2017 m. – 15214) potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) ir 2062 

(2017 m. – 2218) valstybės registre (toliau – PPĮ registre) neregistruojamų Potencialiai pavojingų 

įrenginių techninės būklės tikrinimų.  

Atitikties įvertinimas, vnt. 170 

TPT, vykdydama paskelbtosios įstaigos funkcijas, 2018 m. išdavė 177 atitikties įvertinimo sertifikatus 

pagal šiuos reglamentus: 

- 89 atitikties įvertinimo sertifikatai pagal Slėginių įrenginių techninį reglamentą (Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2014/68/ES);  

- 83 atitikties įvertinimo sertifikatai pagal techninį reglamentą “Liftai ir liftų saugos įtaisai” (Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES); 

- 5 statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties įvertinimo sertifikatai pagal Europos  Parlamento 

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

Asmenų sertifikavimas, vnt. 400 

2018 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 752 asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau negu 2017 m., kuomet 

buvo sertifikuoti 383 asmenys. Asmenų sertifikavimo skaičiaus didėjimas yra susijęs su plastikus ir 

metalus suvirinančių suvirintojų sertifikavimo skaičiaus ženkliu padidėjimu. 2018 m. sertifikuotų 

plastikus suvirinančių suvirintojų skaičius padidėjo 531,58 proc., t. y. 2018 m. buvo sertifikuota 101 

suvirintoju daugiau, palyginti su 2017 m., kuomet buvo sertifikuota 19 plastikus virinančių darbuotojų. 

Pagrindinė priežastis, lėmusi tokį augimą, buvo 2018 m. su AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

pasirašyta sutartis dėl plastikus suvirinančių darbuotojų sertifikavimo. 2018 m. sertifikuotų metalus 

suvirinančių suvirintojų skaičius padidėjo 81,47 proc., t. y. 277 suvirintojais daugiau, palyginti su 2017 

m., kuomet buvo sertifikuota 340 metalo suvirintojų. Pagrindinė priežastis, lėmusi tokį augimą, buvo 

2018 m. gautas ženkliai didesnis užsakymų skaičius dėl metalo suvirintojų sertifikavimo. 

Suvirinimo procesų sertifikavimas, 

vnt. 
5 

2018 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 11 suvirinimo procesų sertifikatų, t. y. 37,50 proc. daugiau negu 

2017 m., kuomet buvo išduoti 8 sertifikatai. 

Bandymai ir tyrimai, vnt. 2200 
2018 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija išdavė 2900 bandymų ir tyrimų protokolus. 2018 m. išduotų 

protokolų skaičius, palyginti su 2017 m. (2017 m. buvo išduoti 2456 bandymų ir tyrimų protokolai), 

padidėjo 18,08 proc., kadangi Bandymų ir tyrimų laboratorija gavo daugiau užsakymų.  
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Profesinis asmenų mokymas, asm. 200 

2018 m. Techninio konsultavimo skyrius apmokė 5 asmenis pagal formaliąją Krovinių kabinėtojų 

mokymo programą.  

Pagrindinės priežastys, lėmusios mažesnį nei planuota apmokytą asmenų skaičių, lėmė mažas programų, 

pagal kurias mokomi asmenys, skaičius (šiuo metu TPT vykdo mokymus pagal 6 programas), bei didelė 

konkurencija. Pažymėtina, kad pasikeitus profesinį asmenų, prižiūrinčių potencialiai pavojingus 

įrenginius, mokymą reglamentuojantiems teisės aktams, profesinis tam tikrą klasifikaciją atitinkančių 

asmenų mokymas tapo neprivalomas. 
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7 priedas. Informacija apie TPT 2018 metų veiklos plano įgyvendinimą 

 
Šioje ataskaitoje pateikti VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2018 metų veiklos plane, patvirtintame VšĮ Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus pavaduotojo 2018 

m. kovo 12 d. įsakymu Nr.  V-17 „Dėl VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2018 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 2018 

m. buvo 18 iš 15363 atliktų potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės 

tikrinimų. Priemonė neįvykdyta dėl duomenų 

pateikimo metu pasitaikančių neatidumo 

klaidų. 

Strateginė veiklos kryptis: Veikla – Tarnybos konkurencingumo didinimas   

3.  Kontrolės skyriaus 

funkcijų užtikrinimas 

Potencialiai pavojingų 

įrenginių techninės būklės 

tikrinimas 

Atlikta daugiau kaip 17 000 techninės 

būklės tikrinimų  

Kontrolės 

skyriaus 

vadovas 

I-IV ketv. 
2018 m. atlikti 17425 įrenginio techninės 

būklės tikrinimai. Iš visų 2018 m. atliktų 

įrenginių techninės būklės tikrinimų atlikta: 

15363 (2017 m. – 15214) potencialiai 

pavojingų įrenginių (toliau – PPĮ) ir 2062 

(2017 m. – 2218) valstybės registre (toliau – 

PPĮ registre) neregistruojamų Potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės 

tikrinimų.  
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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 

Atitikties įvertinimas Atlikta daugiau kaip 170 atitikties 

įvertinimų  

TPT, vykdydama paskelbtosios įstaigos 

funkcijas, 2018 m. išdavė 177 atitikties 

įvertinimo sertifikatus pagal šiuos 

reglamentus: 

- 89 atitikties įvertinimo sertifikatai pagal 

Slėginių įrenginių techninį reglamentą 

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/68/ES);  

- 83 atitikties įvertinimo sertifikatai pagal 

techninį reglamentą “Liftai ir liftų saugos 

įtaisai” (Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2014/33/ES); 

- 5 statybos produktų eksploatacinių savybių 

atitikties įvertinimo sertifikatai pagal 

Europos  Parlamento ir Tarybos 

Reglamentą (ES),  Nr. 305/2011. 

4.  Sertifikavimo skyriaus 

funkcijų užtikrinimas 

Asmenų sertifikavimas Sertifikuota daugiau kaip 400 asmenų Sertifikavi

mo 

skyriaus 

vadovas 

 

I-IV ketv. 
2018 m. Sertifikavimo skyrius sertifikavo 

752 asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau negu 

2017 m., kuomet buvo sertifikuoti 383 

asmenys. Asmenų sertifikavimo skaičiaus 

didėjimas yra susijęs su plastikus ir metalus 

suvirinančių suvirintojų sertifikavimo 

skaičiaus ženkliu padidėjimu. 2018 m. 

sertifikuotų plastikus suvirinančių suvirintojų 

skaičius padidėjo 531,58 proc., t. y. 2018 m. 

buvo sertifikuota 101 suvirintoju daugiau, 

palyginti su 2017 m., kuomet buvo 

sertifikuota 19 plastikus virinančių 

darbuotojų. Pagrindinė priežastis, lėmusi tokį 

augimą, buvo 2018 m. su AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ pasirašyta sutartis dėl 

plastikus suvirinančių darbuotojų 

sertifikavimo. 2018 m. sertifikuotų metalus 

suvirinančių suvirintojų skaičius padidėjo 

81,47 proc., t. y. 277 suvirintojais daugiau, 

palyginti su 2017 m., kuomet buvo 

sertifikuota 340 metalo suvirintojų. 

Pagrindinė priežastis, lėmusi tokį augimą, 

buvo 2018 m. gautas ženkliai didesnis 



 

  

26 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Aiškinamoji dalis 

užsakymų skaičius dėl metalo suvirintojų 

sertifikavimo. 

Suvirinimo procesų 

sertifikavimas 

Sertifikuoti daugiau kaip 5 

suvirinimo procesai 

2018 m. Sertifikavimo skyrius išdavė 11 

suvirinimo procesų sertifikatų, t. y. 37,50 

proc. daugiau negu 2017 m., kuomet buvo 

išduoti 8 sertifikatai. 

5.  Bandymų ir tyrimų 

laboratorijos funkcijų 

užtikrinimas 

Bandymų ir tyrimų atlikimas Atlikta daugiau kaip 2200 bandymų 

ir tyrimų  

Bandymų 

ir tyrimų 

laboratorij

os vadovas  

I-IV ketv. 2018 m. Bandymų ir tyrimų laboratorija 

išdavė 2900 bandymų ir tyrimų protokolus. 

2018 m. išduotų protokolų skaičius, palyginti 

su 2017 m. (2017 m. buvo išduoti 2456 

bandymų ir tyrimų protokolai), padidėjo 

18,08 proc., kadangi Bandymų ir tyrimų 

laboratorija gavo daugiau užsakymų.  

6.  Techninio 

konsultavimo skyrius 

funkcijų užtikrinimas 

Profesinis asmenų mokymas Profesinis asmenų mokymas suteiktas 

daugiau kaip 200 asmenų 

Techninio 

konsultavi

mo 

skyriaus 

vadovas  

I-IV ketv. 
2018 m. Techninio konsultavimo skyrius 

apmokė 5 asmenis pagal formaliąją Krovinių 

kabinėtojų mokymo programą.  

Pagrindinės priežastys, lėmusios mažesnį nei 

planuota apmokytą asmenų skaičių, - mažas 

programų, pagal kurias mokomi asmenys, 

skaičius (šiuo metu TPT vykdo mokymus 

pagal 6 programas), bei didelė konkurencija. 

Pažymėtina, kad pasikeitus profesinį asmenų, 

prižiūrinčių potencialiai pavojingus 

įrenginius, mokymą reglamentuojantiems 

teisės aktams, profesinis tam tikrą 

klasifikaciją atitinkančių asmenų mokymas 

tapo neprivalomas. 

7.  Akreditacija Sertifikavimo skyriui 

akredituotis asmenų, 

atliekančių išardomuosius 

sujungimus, sertifikavimui 

Nacionalinio akreditacijos biuro 

išduotas akreditavimo pažymėjimas 

Sertifikavi

mo 

skyriaus 

vadovas 

IV ketv. 
2018 m. IV ketv. Sertifikavimo skyrius 

planavo akredituotis pagal standartą LST EN 

1591-4:2013 Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. 

Kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių 

sujunginių surinkimo personalo 

kompetencijos atestavimas asmenų, 

atliekančių varžtinių sujunginių surinkimą, 

sertifikavimui, tačiau dėl didelės darbų 

apimties (2018 m. Sertifikavimo skyrius 

sertifikavo 752 asmenis, t. y. 96,35 proc. 

daugiau negu 2017 m.) nespėjo paruošti 

akreditavimui reikalingų dokumentų. 
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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 

Nacionaliniam akreditacijos biurui paraišką 

planuojama pateikti 2019 m. vasario mėn. 

2018 m. Sertifikavimo skyrius papildomai 

išplėtė akreditavimo sritį slėginių įrenginių 

neišardomai sujungiamų detalių jungimo 

procedūras atliekančių specialistų 

kvalifikacijos patvirtinimą pagal Slėginės 

įrangos techninio reglamento (Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/68/ES) I priedo 3.1.2 punktą. 

Sertifikavimo skyriaus akreditavimo sritis 

yra nurodyta Nacionalinio akreditacijos biuro 

prie Ūkio ministerijos 2018 m. liepos 26 d. 

išduotame Akreditavimo pažymėjime Nr. 

LA.05.001. 

8.  Paslaugų plėtra Techninio konsultavimo 

skyriui vykdyti asmenų, 

atliekančių išardomuosius 

sujungimus, neformalius 

profesinius mokymus 

Neformalus profesinis asmenų 

mokymas suteiktas daugiau kaip 20 

asmenų 

Techninio 

konsultavi

mo 

skyriaus 

vadovas 

I-IV ketv. 2018 m. pagal standartą LST EN 1591-

4:2013 Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. Kritinio 

režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių 

surinkimo personalo kompetencijos 

atestavimas buvo apmokyta 11 asmenų 

varžtinių sujunginių surinkimui. Paslaugų 

plėtra atlikta, tačiau rodiklis nepasiektas, 

kadangi Sertifikavimo skyrius 2018 m. 

nespėjo akredituotis pagal aukščiau nurodytą 

standartą dėl didelės darbų apimties (2018 m. 

Sertifikavimo skyrius sertifikavo 752 

asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau negu 2017 

m.), kadangi po mokymo klientai pageidauja 

būti sertifikuoti akredituotos įstaigos.  

Asmenų, atliekančių 

išardomuosius sujungimus, 

sertifikavimas 

Sertifikuota daugiau kaip 20 asmenų Sertifikavi

mo 

skyriaus 

vadovas 

IV ketv. 
2018 m. pagal standartą LST EN 1591-

4:2013 Jungės ir jų jungtys. 4 dalis. Kritinio 

režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių 

surinkimo personalo kompetencijos 

atestavimas neakredituotoje srityje buvo 

sertifikuoti du asmenys, atliekantys varžtinių 

sujunginių surinkimą. Paslaugų plėtra atlikta, 

tačiau rodiklis nepasiektas, kadangi 

Sertifikavimo skyrius 2018 m. nespėjo 
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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 

akredituotis pagal aukščiau nurodytą 

standartą dėl didelės darbų apimties (2018 m. 

Sertifikavimo skyrius sertifikavo 752 

asmenis, t. y. 96,35 proc. daugiau negu 2017 

m.). Paslauga bus teikiama neakredituotoje 

srityje, iki kol bus išplėsta akreditavimo 

sritis. Nacionaliniam akreditacijos biurui 

paraišką dėl srities plėtimo planuojama 

pateikti 2019 m. vasario mėn. 

9.  Teigiamas veiklos 

rezultatas 

Teigiamo veiklos rezultato 

užtikrinimas 

Pasiektas daugiau kaip 40,0 tūkst. 

eurų praėjusių metų grynasis veiklos 

rezultatas (pagal veiklos rezultatų 

ataskaitą) 

Direktorius  IV ketv. 
2018 m. grynasis veiklos rezultatas yra 

teigiamas ir sudaro 68,412 tūkst. eurų. 

Kita  

10.  Centralizuotas 

dokumentų valdymas 

Įdiegti vidaus dokumentų ir 

sutarčių su įrenginių 

savininkais valdymo sistemą 

Įdiegta vidaus dokumentų ir sutarčių 

su įrenginių savininkais valdymo 

sistema 

Direktorius I ketv. Nuo 2018 m. TPT dokumentai laikomi ir 

valdomi naudojantis Telia Saugykla. 

 

 

 

 

 

 


