


TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 16 d.
nutarimu Nr. 955, reorganizavus Darbų saugos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1408 biudžetinė įstaiga Technikos priežiūros
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2001 m. sausio 1 d. reorganizuota į viešąją
potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigą ir dirba kaip savarankiška, nepriklausoma
įstaiga, kurios steigėjas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Technikos priežiūros tarnybos, kaip įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, uždaviniai ir
funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme.



Pagrindinės Technikos priežiūros tarnybos teikiamos paslaugos: 

• įrenginių techninės būklės tikrinimas;

• įrenginių atitikties įvertinimas;

• metalo ir plastiko suvirintojų, lituotojų, suvirinimo operatorių sertifikavimas;

• suvirinimo ir litavimo procedūrų aprašų tvirtinimas;

• įrenginių, metalinių konstrukcijų, metalo, suvirintųjų ir lituotų sujungimų bandymai ir tyrimai.
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Technikos priežiūros tarnybos Kontrolės skyrius akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020
reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti visų potencialiai pavojingus įrenginius ir jų įrangą.

Technikos priežiūros tarnyba patvirtinta paskelbtąja (notifikuotąja) įstaiga ir atlieka liftų, slėginių įrenginių,
statybos produktų bei gabenamųjų slėginių įrenginių atitikties įvertinimą.

Technikos priežiūros tarnyba atlieka šių grupių įrenginių techninės būklės tikrinimus:
•garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos
•slėginių indų ir jų įrangos
•pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų ir jų įrangos
•pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos
•liftų ir jų įrangos
•lynų kelių ir jų įrangos
•eskalatorių ir jų įrangos
•kėlimo įrenginių ir jų įrangos
•pramoginių įrenginių ir jų įrangos
•degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos.



Technikos priežiūros tarnyboje įsteigta Bandymų ir tyrimų laboratorija, kuri atlieka ardomuosius ir
neardomuosius metalų, suvirintųjų ir lituotų jungčių bandymus ir tyrimus.
Bandymų ir tyrimų laboratorija akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus atlikti
potencialiai pavojingų įrenginių ir metalinių konstrukcijų bei metalo ir suvirintųjų sujungimų bandymus
neardomaisiais ir ardomaisiais metodais.

Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir
tyrimų laboratorija atlieka šiuos metalinių
konstrukcijų bei metalo ir suvirintų bei lituotų
jungčių bandymus ir tyrimus:
•neardomuosius bandymus (radiografinius, 
ultragarsinius, magnetinių dalelių, skverbiklių);
•ardomuosius bandymus (tempimo, lenkimo, 
smūginio tąsumo);
•kietumo bandymus;
•makroskopinius ir mikroskopinius tyrimus;
•metalo storio matavimus;
•apžiūrimąją kontrolę;
•optinės emisijos analizės būdu nustato metalų 
elementinę sudėtį.
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Technikos priežiūros tarnyboje įsteigtas Sertifikavimo skyrius atlieka suvirintojų, suvirinimo operatorių ir
lituotojų sertifikavimą pagal Europos standartų reikalavimus, suvirinimo ir litavimo procedūrų aprašų
tvirtinimą ir suvirinimo procesų sertifikavimą.

Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus atlikti metalo ir
plastiko suvirintojų, suvirinimo operatorių ir lituotojų sertifikavimą.

Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus atlikti suvirinimo
procesų sertifikavimą ir statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties įvertinimą pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 305/2011 ir standartą LST EN 1090-1.
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Kuo Technikos priežiūros tarnyba gali būti naudinga Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai: 
• teikti informaciją Europos Sąjungos direktyvų ir standartų taikymo klausimais;
• užtikrinant konfidencialumą teikti informaciją susijusią su trūkumais, nustatytais atliekant garo ir 
vandens šildymo katilų, slėginių indų ir vamzdynų, naudojamų šilumos ūkyje;
•dalyvauti tiriant įrenginių avarijas, nustatant galimas jų priežastis;
•teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių įrenginių naudojimą bei priežiūrą.
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