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1. Darbdavys____________________________________________________________________
(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________________________
(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas ______________________________________________________________
(pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________________________
(adresas)
___________________________________________________________________________________________________________
(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

3. Tikrinimo klausimai
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

KLAUSIMAI
Ar lifto (-ų) (toliau- lifto) savininkas, jei jis yra fizinis asmuo, jo nuolatinę
priežiūrą atlieka pats (savo jėgomis)? ([1] 13.1.1 p.)
Ar lifto savininko (fizinio asmens) kvalifikacija ar specialiosios žinios ir
įgūdžiai atitinka nustatytus Reikalavimuose asmenų, atliekančių nuolatinę
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių
potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais
įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų,
atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų,
pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai
pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir
įgūdžiams patvirtinimo“? ([1] 13.1.1. p.)
Ar lifto savininkas (fizinis asmuo) turi nuolatinei lifto priežiūrai atlikti
reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones, nustatytas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame
Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše? ([1] 13.1.3 p.)
Ar lifto savininkas (fizinis asmuo) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės
draudimu, kurio metinė draudimo suma yra ne mažesnė kaip šimtas
tūkstančių eurų? ([1]13.1.4 p.)
Ar lifto savininkas , jei jis yra juridinis asmuo, nuolatinę lifto priežiūrą
atlieka paskirdamas savo darbuotojus? ([1] 13.1.2 p.)
Ar lifto savininko (juridinio asmens) nuolatinei lifto priežiūrai atlikti
paskirti darbuotojai :lifto priežiūros meistras ir, jeigu reikia, vadovaujantis
lifto techniniais dokumentais, kiti, tokie kaip pvz., lifto elektromechanikas,

TAIP

NE

N/N

2.2.

2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

šaltkalvis ir kt. , atitinka nustatytus reikalavimus kvalifikacijai arba
specialiosioms žinioms ir įgūdžiams? ([1] 13.1.2 p.)
Ar lifto savininkas (juridinis asmuo) turi nuolatinei lifto priežiūrai atlikti
reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones, nustatytas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame
Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše? ([1] 13.1.3 p.)
Ar lifto savininkas (juridinis asmuo) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės
draudimu, kurio metinė draudimo suma yra ne mažesnė kaip šimtas
tūkstančių eurų? ( [1] 13.1.4 p.)
Ar lifto savininkas, jei jis pats neatlieka lifto nuolatinės priežiūros, yra
sudaręs sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu dėl nuolatinės lifto priežiūros
(toliau - Nuolatinės priežiūros vykdytojas)? ( [1] 13.2 p.)
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojas (jei jis yra fizinis asmuo) turi nustatytą
kvalifikaciją arba specialiųjų žinių ir įgūdžių? ([1]13.2.2 p.)
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojo (jei jis yra juridinis asmuo) nuolatinei
priežiūrai atlikti paskirti darbuotojai turi nustatytą kvalifikaciją arba
specialiųjų žinių ir įgūdžių? ( [1]13.2.1 p.)
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojas turi šiai priežiūrai atlikti reikalingą
įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones?( [1] 13.2.1, 13.2.2
p.)
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojas yra apsidraudęs civilinės atsakomybės
draudimu, kurio metinė draudimo suma yra ne mažesnė kaip šimtas
tūkstančių eurų? ( [1] 13.2.1, 13.2.2 p.)
Ar lifto kabinoje yra informacija apie nuolatinę lifto priežiūrą atliekančio
asmens duomenys (juridinio asmens pavadinimas ir buveinės adresas arba
fizinio asmens vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris)? ([1] 14.6 p.)
Ar lifto kabinoje yra informacija apie naudojimosi liftu tvarką, avarinės
tarnybos iškvietimo būdą, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo
reikalavimus? ([1] 14.6 p.)
Ar vadovaujantis lifto techniniais dokumentais, yra sudarytas nuolatinės
lifto priežiūros planas, kuriame nurodyti lifto patikrinimai, reguliavimai ir
kiti nuolatinės priežiūros veiksmai, jų atlikimo terminai? ([1] 14.3 p.)
Ar nuolatinės lifto priežiūros veiksmai atliekami pagal nuolatinės lifto
priežiūros planą ne rečiau kaip kartą per mėnesį, jeigu lifto įrengėjas
nenustatė kitaip? ( [1] 15 p.)
Ar nustatyta lifto priežiūros žurnalo pildymo tvarka ir ar paskirti už tai
atsakingi asmenys? ([1] 14.4 p.)
Ar lifto kabinoje tinkamai veikia dvipusio pasikalbėjimo ryšys tarp lifto
kabinos ir dispečerinės ir (ar) avarinės tarnybos? ( [1]14.7 p.)

4. Nustatyta
Rodikliai
1. Liftų, kuriems tinkamai atliekama nuolatinė priežiūra, skaičius

Kiekis

2. Liftų, kurių nuolatinė priežiūra neatitinka nustatytų reikalavimų, skaičius
Teisės aktų žymėjimas teminėje ataskaitoje:
[1] Liftų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020
m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-401 redakcija)

