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2019-12-09 įsakymu Nr. AK-196 

  

1 puslapis 

 

  Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai 

 

UAB „TUVLITA“ TECHNIKOS KONTROLĖS TARNYBA, A tipo kontrolės įstaiga 

Adresas: : Lentvario g. 7A, Vilnius 

AKREDITAVIMO SRITIS 

         Kontrolės sritis (objekto 

pavadinimas) 

Kontrolės apimtis (periodinė, 

priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar 

naudojamų objektų tikrinimas) 

Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys 

dokumentai 

1. Garo ir vandens šildymo katilai ir jų 

įranga 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

 

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 

2015-04-08 įsakymu Nr. 1-102  

TP 01-14 Garo ir vandens šildymo katilų techninės būklės 

tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.) 

2. Slėginiai indai ir jų įranga: 

2.1. Slėginiai indai ir jų įranga, skirti 1 

grupės takiosioms medžiagoms; 

2.2. Slėginiai indai ir jų įranga, skirti 2 

grupės takiosioms medžiagoms 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

 

 

Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02. Patvirtintos 

ūkio ministro 2002 11 15 įsakymu Nr. 403  

TP 02-14 Slėginių indų techninės būklės tikrinimas (6 

leidimas, 2014 m.) 

 

3. Slėginiai vamzdynai ir jų įranga: 

3.1. Slėginiai vamzdynai ir jų įranga, 

skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms; 

3.2. Slėginiai vamzdynai ir jų įranga, 

skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms; 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

 

Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės. Patvirtintos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. 

gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-148  

TP 03-14 Slėginių vamzdynų techninės būklės tikrinimas 

(6 leidimas, 2014 m.) 

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo 

ir saugaus eksploatavimo taisyklės. Patvirtintos 

energetikos ministro 2009 06 10 įsakymu Nr. 1-82  

TP 18-14 Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų 

techninės būklės tikrinimas (4 leidimas, 2014 m.) 
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         Kontrolės sritis (objekto 

pavadinimas) 

Kontrolės apimtis (periodinė, 

priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar 

naudojamų objektų tikrinimas) 

Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys 

dokumentai 

4. Pavojingų medžiagų talpyklos ir jų 

įranga: 

4.1. Stacionarios beslėgės talpyklos ir jų 

įranga; 

4.2. Mobiliosios talpyklos ir jų įranga, 

kurios nepatenka į Gabenamų slėginių 

įrenginių techninio reglamento taikymo 

sritį. 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

 

Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių 

talpyklų priežiūros taisyklės. Patvirtintos  Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro  2008 m. gegužės 30 d. 

įsakymu Nr. A1-178  

TP 07-14 Pavojingų medžiagų stacionarių talpyklų 

techninės būklės tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.) 

Mobiliųjų talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir 

preparatams vežti keliais, laikinosios taisyklės. 

Patvirtintos  Socialinės apsaugos ir darbo ministro  ir 

susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 9 d.  įsakymu Nr. 

A1-150/3-161  

TP 08-14 Pavojingų medžiagų mobilių talpyklų techninės 

būklės tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.) 

5. Liftai ir jų įranga 

5.1 Liftai žmonėms kelti ir jų įranga 

5.2 Krovininiai liftai bei jų įranga; 

5.4 Mašininės pavaros vertikaliojo 

kėlimo neįgaliųjų keltuvai 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

Liftų  naudojimo taisyklės. Patvirtintos  Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro  2008-12-08 įsakymu Nr. A1-

407  

TP 05-14 Liftų techninės būklės tikrinimas (5 leidimas, 

2014 m.) 

Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų 

naudojimo ir priežiūros taisyklės  

TP 25-17 Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo 

neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimas (2 

leidimas, 2017 m.) 

6. Eskalatoriai ir jų įranga: 

6.1Tarpaukštiniai ir tuneliniai 

eskalatoriai ir jų įranga; 

6.2 Judamieji takai ir jų įranga. 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

Eskalatorių  ir judamųjų takų naudojimo taisyklės. 

Patvirtintos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

05 11 įsakymu Nr. A1-147  

TP 11-14 Eskalatorių techninės būklės tikrinimas (6 

leidimas, 2014 m.) 



 

 

 

Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.06.003 išduoto 2019-12-09 

1 priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus  

2019-12-09 įsakymu Nr. AK-196 

  

3 puslapis 

 

  Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai 

 

         Kontrolės sritis (objekto 

pavadinimas) 

Kontrolės apimtis (periodinė, 

priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar 

naudojamų objektų tikrinimas) 

Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys 

dokumentai 

8. Kėlimo įrenginiai ir jų įranga: 

8.1 Mašininės pavaros kėlimo kranai ir 

jų įranga; 

8.2 Kėlimo platformos ir jų įranga. 

Techninis būklės tikrinimas: prieš 

pradedant naudoti, periodinis, neeilinis 

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Patvirtintos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2010-09-17  įsakymu Nr. A1-

425  

TP 06-14 Kėlimo įrenginių techninės būklės tikrinimas (5 

leidimas, 2014 m.) 

Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir 

priežiūros taisyklės, patvirtintos  Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro  2011-10-21 įsakymu Nr. A1-454  

TP 22-14 Mobiliųjų platforminių įrenginių techninės 

būklės tikrinimas (4 leidimas, 2014 m.) 

11. Degiąsias dujas naudojantys 

pramoniniai įrenginiai ir jų įranga. 

Techninis būklės tikrinimas: po 

sumontavimo, periodinis, neeilinis 

Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių 

eksploatavimo taisyklės. Patvirtintos ūkio ministro 2006 

12 06 įsakymu Nr. 4-466  

TP 10-14 Degiąsias dujas naudojančių įrenginių techninės 

būklės tikrinimas (5 leidimas, 2014 m.) 

12. Vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimų 

patalpų įrangos kontrolė 

Pirminė, pagrindinė metinė, 

eksploatacinė kontrolė 

Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

TP 27-18 Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų tikrinimas  

(3 leidimas, 2018 m.) 

LST EN 1176-7:2008 
 

Direktorius         Jurgis Šarmavičius 


