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1.

Potencialiai pavojingo įrenginio savininkas________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė,
asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo) ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

2. Tikrinimo klausimai
Eil.
Nr.

KLAUSIMAI

TAIP

NE

N/N

POTENCIALIAI PAVOJINGIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA (jeigu klausimas nėra aktualus
konkrečiam PPĮ, žymima „N/N“ (Nėra/Neaktualu))
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Ar potencialiai pavojingo įrenginio (toliau – PPĮ) savininkas jo
nuolatinę priežiūrą atlieka pats (savo jėgomis)?
Ar PPĮ savininkas dėl nuolatinės priežiūros atlikimo yra sudaręs
sutartį su fiziniu asmeniu?
Ar PPĮ savininkas dėl nuolatinės priežiūros atlikimo yra sudaręs
sutartį su juridiniu asmeniu?
Ar PPĮ savininkas pats atliekantis jų nuolatinę priežiūrą arba fizinis
asmuo ar juridinis asmuo pagal sutartį su PPĮ savininku atliekantis jo
PPĮ nuolatinę priežiūrą (toliau - Nuolatinės priežiūros vykdytojas) yra
apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, kurio metinė draudimo
suma yra ne mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų?
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojas (jei jis yra fizinis asmuo) turi
nustatytą kvalifikaciją arba specialiųjų žinių ir įgūdžių?
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojo (jei jis yra juridinis asmuo)
nuolatinei priežiūrai atlikti paskirti darbuotojai turi nustatytą
kvalifikaciją arba specialiųjų žinių ir įgūdžių?
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojas turi šiai priežiūrai atlikti
reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones?
Ar prie tikrinamo PPĮ yra pritvirtinta identifikacinė lentelė, kurioje
nurodytas jo tipas (markė), registracijos PPĮ valstybės registre
numeris, atlikto ir kito techninės būklės tikrinimo datos (metai,
mėnuo, diena), keliamoji galia ir/ar vardinė apkrova (jei reikalinga)?
Ar yra nustatyta planinių PPĮ apžiūrų ir remonto tvarka?
Ar nustatyta PPĮ priežiūros žurnalo pildymo tvarka ir ar paskirti už
tai atsakingi asmenys?
Ar Nuolatinės priežiūros vykdytojas užtikrina, kad PPĮ techninės
būklės tikrinimai yra atliekami nustatytu laiku?

3. Nustatyta:
PPĮ identifikacinis kodas

____-_____-____________
Nuolatinės priežiūros vykdytojai
Juridinis asmuo

Pavadinimas
Teisinė forma
Kodas
Buveinės adresas
Fizinis asmuo
Vardas, pavardė
Asmens kodas (gimimo data,
jeigu nėra asmens kodo)
Telefono ryšio numeris
El. pašto adresas
Deklaruotos gyvenamosios
vietos adresas

