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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATO
IŠDAVIMO
2019 m. lapkričio Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 21 punktu,
8 straipsnio 12 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Kauno teritorinio
skyriaus vyresniojo specialisto G. Birmano 2019 m. lapkričio 18 d. išvadą Nr. 1EP-826:
Išduodu ūkio subjektui UAB „IREMAS“, 256906220, Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos
r., atestatą Nr. T-0415 eksploatuoti šilumos įrenginius:
9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto darbai.
10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.
11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN technologinio
valdymo ir techninės priežiūros darbai (tik techninės priežiūros darbai).
13. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis)
eksploatavimo darbai.
21. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio
remonto darbai.
22. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio
bandymo darbai.
23. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio
technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai (tik techninės priežiūros darbai).
24. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
25. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių
bandymo, remonto darbai.
27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.
28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių
remonto darbai (išskyrus dūmtraukių paviršių remonto darbus).
29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
30. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.
Nustatau atestato galiojimo laiką iki 2024 m. lapkričio 25 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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