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1. T v i r t i n u Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas)
(pridedama).

2. N u s t a t a u ,   kad:

1.1.  Visi Rangovai, vykdantys darbus Bendrovėje, supažindinami su Aprašu.

1.2. Rangos sutartis turi būti komplektuojama su susitarimu darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais (Aprašo 1 priedas).

1.3. Privalomi Bendrovės lokaliniai teisės aktai, su kuriais turi susipažinti Rangovas,
parenkami iš Bendrovės lokalinių teisės aktų sąrašo (Aprašo 10 priedas).

1.4. Bendrovės lokalinių teisės aktų sąrašas talpinamas internetiniame puslapyje adresu
http://chc.lt, talpina ir savalaikiai atnaujina aktualiomis teisės aktų redakcijomis Darbuotojų saugos
ir sveikatos skyrius (DSS).

1.5. Pirkimų skyrius (PIRKS), tvirtinant pirkimų dokumentus, teikia DSS sutarties
projektą. Atsižvelgiant į darbų pobūdį DSS nustato su kokiais teisės aktais privalo susipažinti
Rangovas, jų sąrašą pateikia PIRKS (Aprašo 11 priedas).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2017 balandžio 18 d. įsakymu Nr. 86 patvirtintą
Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašą.

3. Į p a r e i g o j u padalinių vadovus užtikrinti darbų vykdymą Bendrovės įrenginiuose
pagal nustatytą tvarką. Pasirašytinai supažindinti pavaldų personalą su šiuo Tvarkos aprašu.

Technikos direktorius                                                                           Jevgenijus Sakovičius
                             

Parengė:
Dovilė Česonytė

Įteikti:

GD, PTD, RPD padaliniams
ITTS, TUVS, DSS, PIRKS

Elektroninio dokumento nuorašas

http://chc.lt


PATVIRTINTA
AB „Vilniaus šilumos tinklai“
technikos direktoriaus
2018 m.                 d.
įsakymu Nr.

RANGOS BŪDU VYKDOMŲ DARBŲ
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas)
parengtas vadovaujantis „Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-
1672“ 30 straipsnio; „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ 166, 167, 168 punktų;
„Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius“ 29 punkto, 1 priedo; „Saugos ir sveikatos
taisyklių statyboje DT 5-00“ 3 punkto; Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 patvirtinto „Darbuotojų saugos ir
sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę
iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo“ (valstybės žinios, 2012-08-17, Nr. 96-4944);
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-284 redakcija
patvirtintų Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos
taisyklių reikalavimais, siekiant užtikrinti visų dirbančių Bendrovėje ir jos teritorijoje darbuotojų
saugą ir sveikatą.

2. Tvarkos aprašo tikslas - nustatyti vieningus Rangovų saugaus darbo organizavimo
veikiančiuose Bendrovės įrenginiuose reikalavimus. Tvarkos aprašas taikomas visiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, vykdantiems darbus Bendrovės įrenginiuose.

3. Tvarkos apraše pateikti bendri darbų saugos reikalavimai, vykdant darbus rangos
būdu. Konkrečios priemonės ir veiksmai, būtini užtikrinant darbų saugą, aptariami Susitarimuose
darbų saugos klausimais prie darbų sutarties, sudaromuose tarp Užsakovo ir Rangovo.

4. Už Susitarimų tarp Užsakovo ir Rangovo savalaikį parengimą ir pasirašymą atsako
Bendrovės Pirkimų skyrius (PIRKS). 

5. Atliekant statybos, rekonstravimo, remonto darbus, šilumos ar elektros įrenginiuose
surašomas Susitarimas nurodytas 1 priede.

6. Tvarkos aprašas neapriboja Užsakovo ir Rangovo teisių priimti ir taikyti griežtesnius
reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatą.

7. Vykdant rekonstrukcijos ar eksploatavimo (įrenginių technologinis/dispečerinis
valdymas, techninė priežiūra, remontas, montavimai, bandymai, paleidimai ir derinimai) darbus
Bendrovės įrenginiuose rangos būdu, nuomojant patalpas (statinius) būtina vadovautis Bendrovės
lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas, nebaigtiniu sąrašu (10 priedas), kitais
darbuotojų saugą reglamentuojančių  norminių dokumentų reikalavimais bei šiuo Tvarkos aprašu.

8. Prieš sutarties sudarymą (kartu su pirkimo dokumentais) Rangovas privalo
Užsakovui, pateikti Lietuvos Respublikos institucijų išduotą dokumentą (atestatą, leidimą)
suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius (atlikti darbus), vykdyti statybos darbus.

II SKYRIUS. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

9. Energetikos įmonės savininkas (įmonės savininkas) – juridinis ar fizinis asmuo,
kuriam įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba įrenginio valdytojas, kuris valdo, naudoja
įrenginį bei disponuoja turto patikėjimo teise.

10. Energetikos įrenginiai – techninės konstrukcijos, tarp jų mechanizmai, mašinos,
aparatai, linijos, jų pagalbiniai įtaisai ir technologiniai priklausiniai, skirti energijos ištekliams ir (ar)
energijai žvalgyti, išgauti, perdirbti, gaminti, laikyti, transportuoti, perduoti ir (ar) skirstyti.

11. Elektros įrenginys – elektros tinklo (grandinės) elementas, keičiantis,
reguliuojantis, matuojantis, kontroliuojantis elektrinius ir neelektrinius įvairių procesų, mašinų ir



mechanizmų parametrus, taip pat gaminantis, perduodantis, skirstantis, keičiantis arba naudojantis
elektros energiją.

12. Energetikos įrenginių eksploatavimas – energetikos įrenginių technologinis
valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

13. Instruktavimas – darbuotojo informavimas apie jo darbovietėje, darbo aplinkoje,
darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojo saugai ir sveikatai, būtinus
veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų.

14. Įrenginių remontas – visi darbai atliekami įrenginyje (tarp jų ir atskirų įrenginio
mazgų keitimas ar rekonstravimas), kurių atlikimo rezultate nepakinta pradinės, įrenginio pase
nurodytos, charakteristikos, našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos
sąnaudos ir kita.

15. Nurodymas – raštiškas leidimas dirbti, kuriame nurodoma vieta, laikas ir sąlygos,
būtinos saugos priemonės, brigados (komandos, grupės) sudėtis ir asmenys, atsakingi už saugų
darbą.

16. Objekto rekonstravimas – visi darbai, atliekami objekte, tame tarpe ir atskirų
įrenginio mazgų keitimas, kurių atlikimo rezultate pakinta pradinės įrenginio pase nurodytos,
charakteristikos našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos ir
kita. (TET 10 p.)

17. Pavedimas – vienoje darbo vietoje per vieną darbo dieną atliktina žodinė užduotis,
kuria nurodoma darbo atlikimo tvarka ir būtinos saugos priemonės.

18. Rangovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys
nustatytą teisę užsiimti darbų vykdymu energetikos įrenginiuose ar jų statyba.

19. Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės
kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių
derinimo ir paleidimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių
konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai).

20. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar)
karštam vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti.

21. Užsakovas (statytojas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo,
kuris investuoja lėšas į darbus (statybą) ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti
kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

III SKYRIUS. REIKALAVIMAI PRIEŠ LEIDIMO ATLIKTI  DARBUS ĮFORMINIMĄ

22. Rangovas ne vėliau kaip 3 (trys) dienos prieš darbų pradžią, pateikia Bendrovei
prašymą dėl leidimo dirbti jos teritorijoje/ šilumos/ elektros įrenginiuose ar dujų ūkyje, kuriame:

- nurodo darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą;
- pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų) sąrašą, nurodant darbuotojų

(įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų (kranų darbo vadovų, krovinių kabinėtojų,
turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsiančių šiame objekte -
vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, kvalifikaciją, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su
elektros įrenginiais), energetikos darbuotojui suteiktas teises (darbui šilumos įrenginiuose, dujų
ūkyje), kurios būtinos sutartyje numatytiems darbams atlikti;

- kvalifikacinių pažymėjimų numerius, jų galiojimo terminą bei pažymėjimų kopijas;
- brigados narių sąrašą nurodant jų pareigas ir kvalifikaciją (darbams elektros/ šilumos

įrenginiuose ir dujų ūkyje). Šis sąrašas turi būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo ir patvirtintas
antspaudu (jeigu įmonėje naudojamas antspaudas). Už šių darbuotojų kvalifikaciją atsako
Rangovas. Prašymas teikiamas Bendrovės departamento, kuriame vykdomi darbai, direktoriui.
Rangovui nepateikus darbuotojų sąrašo, o Bendrovės departamento direktoriui nepatvirtinus
potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams dirbti draudžiama. Rašto pavyzdys
nurodytas 2 priede.

23. Jeigu darbų atlikimo metu planuojamos susidaryti atliekos, ne vėliau kaip prieš
darbų pradžią, vadovaujantis VII skyriaus „Aplinkosauga“ reikalavimais, Rangovas turi sudaryti
Atliekų valdymo planą.



24. Ne vėliau kaip vieną dieną prieš darbų pradžią, Bendrovėje paskirti atsakingi
asmenys, išleidžia potvarkį leidžiantį Rangovo darbuotojams atlikti darbus pagal pasirašytą
Rangos sutartį.

25. Prieš darbų pradžią Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas instruktuojami
Bendrovėje nustatyta tvarka. Instruktavimą atlieka padalinio, kuriame bus vykdomi darbai arba
skyriaus, kuris organizuoja darbus, vadovas arba vadovo paskirtas atsakingas asmuo.

26. Rangovų teikiančių paslaugas, pagal paslaugų teikimo sutartis (pvz. patalpų
valymas, objektų sauga ir pan.) atsakingą asmenį instruktuoja Turto valdymo skyriaus (TUVS)
darbuotojas, iš darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plano (planų – jei teikiamos paslaugos keliuose
objektuose) ir kitų Bendrovės lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas.

27. Rangovai papildomai instruktuojami kai pasikeičia darbų apimtys ar saugos ir
sveikatos norminiai teisės aktai.

28. Kai Rangovas Bendrovės teritorijoje nori įsirengti buitines patalpas (vagonėlį,
konteinerį ar pan.) arba išsinuomoti, rangos sutarties terminui, Bendrovės patalpas ir prisijungti
prie elektros ar vandens tinklo, o sutartyje nenumatytos prisijungimo sąlygos, Rangovo atsakingas
asmuo (darbų vadovas ar kitas įgaliotas asmuo) privalo prieš darbų vykdymą pateikti
departamento direktoriui, kuriame bus atliekami darbai, prašymą (3 priedas), jame nurodant
elektros energijos vartotojo galią, planuojamo sunaudoti vandens kiekį, atsakingą asmenį, įrengtą
apskaitą. 

29. Bendrovės atsakingi skyriai pateikia Rangovui tipines komunikacijų pirkimo-
pardavimo sutartis bei sudaro ir patvirtina atsakomybės ribas.

30. Prieš darbų pradžią Rangovas gauna iš Bendrovės darbui šalia veikiančių
šilumos/elektros įrenginių bendrą nurodymą, nurodymą (4, 5 priedas), leidimą ugnies darbams
(jeigu bus atliekami šie darbai) (6 priedas), aktą – leidimą statybos darbams vykdyti veikiančioje
įmonėje (7 priedas) arba paskyrą (jei darbai bus atliekami dujų ūkyje), kuriuose nurodoma darbų
pradžia, pabaiga, priemonės darbams saugiai atlikti, ypatingos sąlygos (8 priedas).

31. Rangovas, vykdantis statybos ar rekonstrukcijos darbus, pradėti darbus gali tik
paruošęs darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, įrengimų, darbo
vietų, saugių perėjimų, krovinių srautų, Rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos,
išdėstymo schemas bei suderinęs su Bendrove bendrą darbų grafiką ir bendras darbų saugos
priemones. Darbų vykdymo projektai, kortelės, sąlygos turi būti pridėti prie nurodymų. 

32. Rengiantis atlikti V ir VI kategorijos darbus, pagal „Gamtinių dujų, suskystintų naftos
dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisykles, šiems darbams turi būti pasiruošta iš
anksto (parengti objektai, patikrinti, ar dujotiekiai ir jų įrenginiai bei įtaisai atitinka brėžinius,
schemas, ar uždarymo įtaisai tinkamai veikia ir yra prieinami (pvz. dėl statomų automobilių).
Paruošiamieji darbai turi būti įtraukti į darbų planą.

33. Rangovo darbų vadovas, prieš pradedant darbus, turi patikrinti, kaip pasiruošta
darbams (ar atlikti paruošiamieji darbai, kokia jų kokybė).

34. Be nurodymo, paskyros, leidimo, akto-leidimo pradėti darbus draudžiama.
35. Perduodant Rangovui laikinajam naudojimui įrangą (kėlimo kranus ir pan.),

remontuojamų ar rekonstruojamų įrengimų ir darbo zonoje esamų įrenginių ir pan. perdavimas
įforminamas aktu (6 priedas), kuriame nurodamos sąlygos, atsakomybė, įsipareigojimai, priežiūros
tvarka.

IV SKYRIUS. LEIDIMAS ATLIKTI DARBUS

36. Už nurodymų, paskyrų, leidimų išdavimą bei darbo vietų pagal nurodymus
paruošimą ir leidimų dirbti įforminimą yra atsakingi Bendrovės technikos direktoriaus įsakymu „Dėl
atsakingų asmenų, dirbant pagal nurodymus, paskyras, pavedimus ir leidimus paskyrimo“ įgalioti
asmenys.

37. Darbai elektros įrenginiuose vykdomi vadovaujantis Bendrovės technikos
direktoriaus patvirtintu Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

38. Elektros įrenginiuose dirbant rangovų organizacijoms, operatyvinius perjungimus
leidžiama vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams tik tuo atveju,
kai yra įvykdytos SEEĮT 182 p. sąlygos.

39. Tuo atveju, kai elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose ir pan. Rangovo ne
elektrotechnikos darbuotojai vykdys ne elektrotechninius darbus (statybos, dažymo, patalpų



valymo ir pan.) skiriamas prižiūrintysis. Prižiūrintįjį skiria Gamybos departamento ar Perdavimo
tinklo departamento  padalinys arba kaip nurodyta rangos sutartyje.

40. Žemės (žemės kasimo) darbai Bendrovės teritorijoje, požeminių komunikacijų
(elektros kabelių, ryšių kabelių, vamzdynų ir pan.) apsauginėje zonoje turi būti vykdomi pagal
Bendrovėje nustatytą Žemės darbų E-2, E-3, RK-8, RK-2 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir
priežiūros tvarką bei laikantis Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų
apsaugos taisyklių.

41. Ugnies darbai, suvirinimo elektra ir dujomis darbai ir pan. (panaudojus atvirą ugnį)
įrenginiuose ir gamybinėse patalpose arba veikiančių įrenginių apsaugos zonoje vykdomi pagal
nurodymus ir įforminami leidimai atlikti ugnies darbus (7 priedas).

42. Atliekant darbus Bendrovės dujų ūkyje Rangovas turi teisę pradėti darbus tik gavęs
iš Bendrovės atsakingo asmens „Darbų vykdymo gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų
aplinkoje paskyrą“ (8 priedas).

43. Bendrovėje nustatyta tvarka išduotos paskyros (tiek raštu, tiek žodžiu) turi būti
registruojamos „Paskyrų ar užduočių vykdant darbus gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir
biodujų aplinkoje registravimo žurnale“ (9 priedas).

44. Už paskyrų registravimą atsakingi pamainų vadovai.
45. Nurodymus ir paskyras išduoda padalinio atsakingi asmenys, kuriam priklauso

įrenginiai ar teritorija.
46. Nurodymai, paskyros surašomi dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius lieka

pas Rangovo darbų vadovą, antras atiduodamas Bendrovės įgaliotam darbuotojui.
47. Pagal nurodymus ir pavedimus atliekami darbai registruojami „Nurodymų ir

pavedimų registravimo žurnale“ (12, 13 priedas).
48. Šiame žurnale registruojami tik pirminiai leidimai darbams ir darbų pagal nurodymą

ar pavedimą visiškas užbaigimas.
49. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti, surišti ir surišimas už antspauduotas.

Žurnalas saugomas 6 mėn. po paskutinio įrašo datos.
50. Pirminiai ir kasdieniai leidimai darbams pagal nurodymus įrašomi į operatyvinį

žurnalą, pažymint tik nurodymo numerį ir darbo vietą.
51. Tarpiniai nurodymai ir pavedimai darbams, kuriuos išduoda Bendrovės padalinių ar

rangovinės organizacijos atsakingi asmenys, registruojami šių padalinių pildomuose darbų,
atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, registravimo žurnaluose.

52. Nurodymų, darbui šilumos įrenginiuose, galiojimo laiką nustato jį išdavęs asmuo ne
ilgesniam negu numatyta įrenginių remonto grafike laikotarpiui.

53. Jei pasibaigus nurodymo laikui darbai neužbaigti, nurodymą gali pratęsti jį išdavęs
asmuo, o jam nesant, asmuo, turintis teisę išduoti nurodymus visam remonto laikotarpiui. Tuomet
abiejų nurodymo egzempliorių eilutėse „Nurodymą pratęsė“ įrašomas naujas nurodymo galiojimo
laikas.

54. Išduoti nurodymą darbui elektros įrenginiuose, įskaitant jo pratęsimą, leidžiama ne
ilgesniam kaip 30 kalendorinių parų laikui. Įforminus darbų baigimą, nurodymas saugomas 30
kalendorinių parų.

55. Pratęsti nurodymą leidžiama tik vieną kartą.
56. Tarpinių nurodymų galiojimo laikas neturi viršyti bendrojo nurodymo galiojimo

termino.
57. Dirbant pagal pavedimus leidžiantysis instruktuoja darbų vykdytoją ir tai įformina

pasirašydamas atitinkamoje „Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalo“ skiltyje. Brigados narius
instruktuoja darbų vykdytojas.

58. Leidus brigadai dirbti leidžiantysis nurodymus ir pavedimus registruoja „Nurodymų
ir pavedimų registravimo žurnale“, o tai pat ir operatyviniame žurnale.

59. Kasdieninis leidimas dirbti pagal nurodymus įforminamas nurodymų atitinkamose
skiltyse. Leidžiantysis apie tai įrašo operatyviniame žurnale.

60. Priėmus darbo vietą iš leidžiančiojo, darbų vadovas ir darbų vykdytojas pilnai atsako
už saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą.

61. Prieš statybos darbų pradžią Bendrovės teritorijoje statybos rangovui turi būti
išduotas aktas-leidimas (7 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų
saugą.



62. Išduoti aktai-leidimai statybos darbams turi būti registruojami nurodymų pavedimų
žurnale.

63. Vykdant darbus nuomininkui (Telia Lietuva, AB ir pan.), kurio įrenginiai yra
Bendrovės teritorijoje, išleidžiamas potvarkis dėl atsakingų asmenų, E-2 eksploatacijos grupės
pamainos vadovas, RK-8 ar RK-2 vyresnysis pamainos darbuotojas palydi darbuotojus iki jų
įrangos ir duoda žodinį leidimą dirbti tik jiems priklausančioje įrangoje. Apie duotą leidimą dirbti E-
2 eksploatacijos grupės pamainos vadovas, RK-8 ar RK-2 vyresnysis pamainos darbuotojas įrašo
operatyviniame žurnale. Baigus darbus nuomininkas informuoja operatyvinius darbuotojus, kurie
palydi nuomininko darbuotojus iki išėjimo.

64. Atliekantys darbą šių įmonių darbuotojai skirtoje teritorijoje (patalpose ir pan.) darbo
vietą ruošia patys.

65. Pasibaigus darbo dienai remontinis personalas sutvarko (pašalina šiukšles, atliekas,
įrankius ir pan., sušluoja) darbo vietą, plakatai, aptvarai ir uždarantys įrenginiai lieka vietoje.
Kiekvieną dieną darbo baigimo laikas įforminamas nurodymo lentelėje. Budintys darbuotojai
(leidžiantysis), po nurodymo pridarymo, privalo patikrinti darbo vietas ir esant pastaboms apie tai
parašyti operatyviniame žurnale, pranešti E-2 eksploatacijos grupės pamainos vadovui, kuris
rytiniame pranešime privalo informuoti padalinio vadovą.

66. Nutrauktą darbą kitą dieną galima pradėti leidžiančiajam ir darbų vykdytojui
apžiūrėjus darbo vietą ir patikrinus, ar įvykdytos saugos priemonės.

67. Kasdieninis leidimas dirbti žymimas nurodymo atitinkamoje lentelėje.
68. Rangovinėms organizacijoms pastolių statymui (savo reikmėms) ar ardymui

suteikiama teisė išduoti nurodymus. Prieš tai šios organizacijos privalo pateikti AB „Vilniaus
šilumos tinklai“  atsakingų asmenų, turinčių teisę išduoti nurodymus, sąrašus.

69. Rangovinių organizacijų darbuotojai privalo laikytis AB „Vilniaus šilumos tinklai“
„Darbo tvarkos taisyklių“ reikalavimų: tausoti įmonės turtą, laikytis darbo drausmės (neatvykti
neblaivus ir nevartoti bendrovės teritorijoje alkoholio, narkotinių ir kitų svaiginančių medžiagų),
laikytis darbo režimo, laikytis technologinės drausmės ir kt. Už nustatytus pažeidimus rangovinėms
organizacijos skiriamos rangos sutartyje numatytos baudos.

V SKYRIUS. DARBŲ BAIGIMAS IR NURODYMŲ UŽBAIGIMAS (UŽDARYMAS)

70. Visiškai baigus darbą, sutvarkytą (pašalinus šiukšles, atliekas, medžiagas, įrankius
ir pan., iššluotą ar nuplautą) darbo vietą priima darbo vadovas kartu su darbų vykdytoju priduoda
budinčiam darbuotojui (leidžiančiajam). 

71. Darbų užbaigimas įforminamas nurodymų lentelėse.
72. Gamybos ir Remonto bei plėtros departamentų budintys darbuotojai (leidžiantysis)

gali užbaigti (uždaryti) nurodymą tik apžiūrėję įrenginius bei darbo vietą ir įsitikinę, kad nėra
žmonių, pašalinių daiktų, įrankių ir išvalyta darbo vieta. Esant pastaboms apie tai parašyti
operatyviniame žurnale, pranešti E-2 eksploatacijos grupės pamainos vadovui, kuris rytiniame
pranešime privalo informuoti padalinio vadovą.

73. Nesutvarkytą darbo vietą priimti draudžiama.
74. Uždarius nurodymą ar pavedimą, budintys darbuotojai atlieka reikiamus

perjungimus, atstato schemą, nuima iškabintus plakatus, aptvarus ir uždaro įrenginių remonto
paraišką. 

75. Įrengimus galima įjungti į darbą, bandomajai eksploatacijai ar išvesti į rezervą tik
uždarius paraišką ir įforminus įrenginio parengimo paleidimo aktą.

76. Nauji, rekonstruoti ir suremontuoti energetikos įrenginiai tinkamais eksploatuoti
priimami pagal STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

77. Visus uždarytų nurodymų egzempliorius padalinys saugo 30 dienų. Po to juos
galima sunaikinti.

78. Paskyros saugomos 1 metus. Jeigu atliekant darbus pagal nurodymus pasitaikė
avarijų ir traumų, tai šiuos nurodymus reikia saugoti Bendrovės archyve.

79. Nurodymų įforminimo teisingumą (pasirinktinai) tikrina asmenys, išduodantys
nurodymus, darbuotojai atsakingi už darbų saugą ir kiti įgalioti asmenys.



VI SKYRIUS. DARBŲ SUSTABDYMO PROCEDŪRA

80. Darbų vadovas, leidžiantysis, operatyviniai darbuotojai privalo periodiškai tikrinti,
kaip brigada darbo vietoje laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų. Tikrinti
dirbančias brigadas turi teisę Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus specialistai,
administracijos atstovai, atsakingi padalinių darbuotojai bei rangovinių organizacijų atsakingi
asmenys.

81. Rangovo darbuotojai, pagal atliekamų darbų pobūdį, darbo vietoje su savimi turi
turėti kvalifikacinį pažymėjimą, jo nesant Bendrovės atstovai turi teisę sustabdyti darbus iki kol bus
pateikti atitinkami pažymėjimai. 

82. Pastebėjus norminių teisės aktų pažeidimo atvejus bei nustačius kitas aplinkybes,
sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui, iš darbų vykdytojo (prižiūrinčiojo) paimamas
nurodymas (paskyra, leidimas ugnies darbams, aktas-leidimas) ir brigada išvedama iš darbo
vietos. Asmuo nustatęs pažeidimus surašo darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų
protokolą (15 priedas). Pažeidimų protokolas perduodamas Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui
(DSS).

83. Darbų saugos ir sveikatos skyriaus darbuotojai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos
teisės aktų pažeidimų rangovinei organizacijai rašo pretenzijos raštą ir informuoja Bendrovės
atitinkamus skyrius dėl nuobaudų skyrimo Rangovui.

84. Pašalinus pastebėtus pažeidimus ir trūkumus, sustabdžiusiam darbus asmeniui
leidus, leidžiantysis, dalyvaujant darbų vadovui, gali leisti bendra tvarka brigadai dirbti, įforminant
leidimą nurodyme.

VII SKYRIUS. APLINKOSAUGA

85. Rangovas vykdantis darbus Užsakovo teritorijoje privalo laikytis visų jo veiklą
reglamentuojančių aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų.

86. Vykdyti Atliekų tvarkymo taisyklių, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaitų teikimo taisyklių bei kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

87. Vadovautis Bendrovės „Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklėmis“
ir iki darbų pradžios sudaryti jose pateiktą Atliekų valdymo planą ir suderinti jį su Bendrovės
Aplinkosaugos ir kokybės skyriumi.

88. Jei nėra sutarta kitaip, Rangovui draudžiama naudotis Užsakovo atliekų surinkimo
vietomis (konteineriais, aikštelėmis ir kt.), išleisti užterštas nuotekas į Užsakovui priklausančius
nuotekų surinkimo tinklus.

89. Užteršęs Užsakovo teritoriją (gruntą, asfaltuotas, betonuotas aikšteles ir pan.) bei
neteisėtai išleidęs užterštas nuotekas ar chemines medžiagas / mišinius į nuotekų surinkimo
sistemas ar gamtinę aplinką, Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykį, pašalinti
padarinius, įstatymų numatyta tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai ir
Bendrovei padarytą žalą.

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOJI DALIS

90. Norminių teisės aktų (LR teisės aktus ir Bendrovės lokalinius teisės aktus), kuriais
Rangovas privalo vadovautis vykdant darbus, rinkiniai talpinami Bendrovės interneto tinklapyje bei
saugomi už darbų organizavimą ir jų įvykdymą atsakingame skyriuje..

91. Bendrovės lokalinių teisės aktų sąrašą sudaro ir rinkinį parengia Darbuotojų saugos
ir sveikatos skyrius (DSS).

92. Ši tvarka tik papildo galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus.
___________________________

Parengė

Dovilė Česonytė



Aprašo 1 priedas
SUSITARIMAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais

Šis susitarimas pasirašomas tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“, toliau vadinamo
„Užsakovu“, atstovaujamo ________________________________________, veikiančio
pagal___________________________________________, ir „______________“, toliau
vadinama „Rangovu“, atstovaujamo ____________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
dėl saugaus darbų atlikimo Užsakovo objektuose ir juo susitariama:

1. UŽSAKOVAS:

1.1. Ne vėliau kaip vieną dieną prieš darbų pradžią išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo
darbuotojams atlikti darbus pagal pasirašytą Rangos sutartį Nr. _____ (toliau - Rangos sutartis),
vadovaujantis Rangovo pateiktu  prašymu.  

1.2. Bendrovėje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darbų vadovą (-us) ir darbų
vykdytoją (-us) iki darbų pradžios.

1.3 Išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą (tik darbams šilumos įrenginiuose),
nurodymą, leidimą ugnies darbams (jeigu bus atliekami šie darbai), skirdamas darbo zoną,
teritoriją (šilumos įrenginiuose vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos
įrenginius, elektros įrenginiuose – vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklėmis ir Bendrovėje patvirtinta „Darbų elektros renginiuose organizavimo ir vykdymo
tvarka“), nurodymą/aktą-leidimą statybos darbams (Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT
5-00 nustatyta tvarka), išduoda pavedimus (darbams šilumos įrenginiuose), išduoda paskyrą
(darbams atliekamiems dujų ūkyje, vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir
biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis.).

1.4 Paskiria atsakingą asmenį, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo išrašytus nurodymus
darbams elektros įrenginiuose.

1.5 Ruošia darbo vietą ir leidžia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir
pavedimus šilumos ar elektros įrenginiuose, išskyrus tuos atvejus kai pačiam Rangovui,
Užsakovo tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir
leisti Rangovo darbuotojams dirbti. 

1.6 Prileidžiant dirbti pagal nurodymą priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamą ar
rekonsktruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus,
apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

1.7 Baigus darbą priima pagal aktus iš Rangovo darbo vietoje esamus gaisrinį
inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.           

1.8 Turi teisę tikrinti Rangovų atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojų
saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, Užsakovo vidaus norminių teisės aktų
reikalavimų. Pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darbų saugos taisyklių, gaisrinės
saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę
darbuotojų saugumui (pvz. jeigu Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių
ar toksinių medžiagų; neturi tinkamai įforminto nurodymo, paskyros ar nepateikęs laiku prašymo
darbų atlikimui ir kt.), Užsakovo turtui, darbai sustabdomi ir vienašališkai surašomas pažeidimo
aktas. Nustačius šias aplinkybes pakartotinai - iš Rangovo darbuotojų atimamas leidimas įeiti į
Užsakovo teritoriją.

2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos
taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų, dirbant šilumos, elektros, dujų ir kituose
įrenginiuose reikalavimų, taip pat Užsakovo lokalinių teisės aktų reikalavimų. Užsakovo
pagrindiniai lokaliniai teisės aktai publikuojami http://www.chc.lt/. Užsakovo lokaliniai teisės aktai,
su kuriais privalo susipažinti Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutartį, nurodyti šio

http://www.chc.lt/


Susitarimo priede.
2.2 Pasirašydamas šį Susitarimą įsipareigoja, kad su Užsakovo lokaliniais teisės aktais

susipažins iki darbų pradžios, o atlikdamas darbus vykdys juose išdėstytus reikalavimus.
2.3. Ne vėliau kaip tris dienas prieš darbų pradžią pateikia Užsakovui prašymą dėl

leidimo dirbti Užsakovo teritorijoje/šilumos/elektros įrenginiuose, kuriame nurodo darbų
pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų
vykdytojų) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų
(kranų darbo vadovų, krovinių kabinėtojų, turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant
pastolius ir kt.) dirbsiančių šiame objekte - vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo
elektros kategorijas (darbui su elektros įrenginiais), kvalifikaciją, kuri būtina sutartyje numatytiems
darbams atlikti ir kvalifikacinių pažymėjimų numerius bei jų galiojimo terminą, taip pat brigados
narių sąrašą nurodant jų pareigas ir kvalifikaciją (darbams elektros įrenginiuose). Šis sąrašas turi
būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo ir patvirtintas antspaudu (jei įmonėje yra naudojamas).
Už šių darbuotojų kvalifikaciją atsako Rangovas. Prašymas teikiamas Bendrovės departamento,
kuriame vykdomi darbai, direktoriui. Rangovui nepateikus darbuotojų sąrašo ir Užsakovui
nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams dirbti draudžiama.

2.4 Sudaro ir suderina su Užsakovu įrengimų, darbo vietų, saugių perėjimų, krovininių
srautų, rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo schemas prieš
pradedant darbus.

2.5. Užtikrina, kad darbų vadovas (ai) ir darbų vykdytojas (ai) prieš darbų pradžią
išklausys Užsakovo instruktažą.

2.6. Priima prieš darbų pradžią iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar
rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus,
apšvietimo tinklus ir kitą įrangą. Atsako už priimtų laikinam naudojimui įrenginių techninę būklę ir
saugų jų naudojimą. Užsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai
įspėjęs Rangovo darbų vykdytoją.

2.7. Gauna iš Užsakovo darbui šilumos įrenginiuose bendrą nurodymą, nurodymą,
leidimą ugnies darbams (jeigu bus atliekami šie darbai), darbų atlikimui, išduoda tarpinius
nurodymus. Statybos darbams gauna aktą – leidimą, jeigu statybos darbai bus vykdomi šalia
veikiančių šilumos/elektros įrenginių – gauna nurodymą.

2.8. Saugiam darbui atlikti ruošia darbų vykdymo projektus, technologines korteles,
technines sąlygas, bendrą darbų grafiką, bendras darbų saugos priemones. Darbų vykdymo
projektai, kortelės, sąlygos pridedami prie nurodymų, paskyrų. Išduoda nurodymą pastolių
statymui ar ardymui. Pastačius pastolius juos priima naudojimui.

2.9. Rangovo darbų vadovas priėmęs iš Užsakovo leidžiančiojo darbo vietą, atsako už
saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą, saugų darbų atlikimą, darbų
priežiūrą.

2.10. Išduoda nurodymą, pavedimą dirbti Užsakovo elektros įrenginiuose:
2.10.1. Rangovo darbų vadovas, išrašęs nurodymą darbams elektros įrenginiuose,

atsako už nurodyme išvardytų saugiam darbui numatytų priemonių įvykdymą, jų tikslingumą ir
pakankamumą, o Užsakovo asmenys, ruošę darbo vietą, pagal nurodymus, už teisingą tų
priemonių įvykdymą. 

Rangovo darbų vykdytojas atsako už tai, kad jo darbuotojai pradėtų dirbti tik įvykdę visas
nustatyta tvarka nurodytas priemones. Už darbų saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir
kontrolę darbo metu atsako Rangovas.

2.10.2 jeigu Rangovui, Užsakovo įgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos
teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako už saugos
priemonių tikslingumą, pakankamumą saugiam darbui atlikti, saugos priemonių įvykdymą ir jų
laikymąsi. Apie darbų pradžią ir pabaigą informuoja padalinį, kuriam priklauso elektros įrenginiai.

2.11. Instruktuoja savo darbuotojus.

2.12. Vykdydamas darbus Rangovas užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas savo
darbuotojams jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos
ir aplinkosaugos norminių teisės aktų bei Užsakovo pateiktų lokalinių teisės aktų reikalavimų
vykdymą. Užtikrina, kad nebūtų sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir
šalia jų esantys įrenginiai ir statiniai, dėl Rangovo sukeltų pavojingų veiksnių poveikio.



2.13. Baigus darbą priduoda Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir darbo
vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą (6
priedas).

2.14. Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus Užsakovo teritorijoje, o
taip pat išskirtose patalpose, darbo vietose atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą,
dalyvaujant Užsakovo įgaliotam asmeniui, veda šių nelaimingų atsitikimų apskaitą ir registraciją. 

2.15. Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti švarius bei
tvarkingus darbo drabužius. Ant darbo drabužių turi būti įmonės pavadinimas. Darbuotojai privalo
dėvėti asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe
norminiai aktai.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos
sutartis.

RANGOVAS
UŽSAKOVAS



*Vykdant darbus Bendrovės elektros/ šilumos/ dujų įrenginiuose, Rangovo darbuotojai turi būti atestuoti pagal Energetikos objektus, 
įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, atitinkamai 1,2 ar 3 priedo reikalavimus bei turėti 5 priede
nustatytos formos pažymėjimą. (Žin. 2012, Nr. 130-6581, i. k. 112203NISAK0001-220 Suvestinė redakcija nuo 2016-04-30 iki 2019-06-
30)

Aprašo 2 priedas

AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Departamento direktoriui

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad pagal 20___ m. _______ d. sutartį Nr. ____ tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir
_______________________  nuo ________ iki ________ bus vykdomi ______________

(įmonės pavadinimas)                      (data)             (data)
________________________________________________________________________ darbai.

(nurodyti objektą  ir darbų pavadinimą)

Šiems darbams saugiai atlikti skiriami atsakingi asmenys:
Asmenys turintys teisę išduoti nurodymus, statyti ar ardyti pastolius:
____________________________________________________ pažymėjimo Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos, apsaugos nuo elektros kategorija (darbams el. įrenginiuose)
Darbų vadovai:
____________________________________________________ pažymėjimo Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos, apsaugos nuo elektros kategorija (darbams el. įrenginiuose)
Kranų darbo vadovai:
____________________________________________________ pažymėjimo Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos)
Statybos darbų vadovai:
____________________________________________________ pažymėjimo Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos)
Darbų vykdytojai:
____________________________________________________ pažymėjimo Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos, apsaugos nuo elektros kategorija (darbams el. įrenginiuose)
Kabinėtojai:
____________________________________________________ pažymėjimo Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos)

Kai  darbai bus vykdomi elektros įrenginiuose
Brigados nariai:
____________________________________________________ pažymėjimo*1 Nr._____________
(vardas, pavardė, pareigos, apsaugos nuo elektros kategorija, atestavimo sritis ir suteikiamos teisės)

Kai  darbai bus vykdomi šilumos įrenginiuose
Brigados nariai:
____________________________________________________ pažymėjimo* Nr._____________

(vardas, pavardė, pareigos, atestavimo sritis ir suteikiamos teisės)

Kai  darbai bus vykdomi dujų ūkyje
Brigados nariai:
____________________________________________________ pažymėjimo* Nr._____________
(vardas, pavardė, pareigos, atestavimo sritis ir suteikiamos teisės)

Įmonės vadovas                                           parašas                                                  Vardas Pavardė
                                                                      A.V.

PASTABA. Šiame pranešime nurodomi ir kiti atsakingi asmenys užtikrinantys saugų darbo atlikimą.



Aprašo 3 priedas

___________________________________________________________________
 (įmonės (rangovo) pavadinimas)

   _____________________________________________________________________________
(įmonės duomenys: kodas, buveinės adresas ir kt.)

________________________
(adresatas)

PRAŠYMAS
 201__ m. __________   d.   Nr.___

Prašau   _______________________________________________________________
                                                                               (padalinys ir vieta)

leisti nuo _____________ iki ______________ laikotarpiui prisijungti prie
(data)                                                              (data)     
_____________________________________  Numatoma vartoti _________________________
          (nurodyti prijungimo tinklą)                                           (nurodyti galia kW, vandens kiekis m³)
Už prijungto tinklo saugų eksploataciją skiriamas _______________________________________
                                                (vardas, pavardė, asmens kodas,  pareigos, kvalifikacija, apsaugos

__________________________________________________________________________.
nuo elektros kvalifikacija, pažymėjimo Nr.)

Numatomi naudoti ___________________________________________________________.
                                                                    (mechanizmai, įranga ir įrankiai)

PRIDEDAMA:  __________________________________________________________________
                                             (įrašyti, kokios schemos pridedamos, nurodyti atsakomybės ribas)

_____________________________________________________________________________

_____________________             __________________         ____________________
(Rangovo atsakingo asmens                               (parašas)                                          (vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)

_



Aprašo 4 priedas

NURODYMO FORMA

Įmonė ______________________________  Padalinys _________________

NURODYMAS, BENDRAS NURODYMAS,
TARPINIS NURODYMAS Nr. ____________

(nereikalingą išbraukti)

PRIE BENDRO NURODYMO Nr. ____________
(pildoma išduodant tarpinį nurodymą)

Darbų vadovui __________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Darbų vykdytojui (prižiūrinčiajam) ___________________________________________________________

Su _________________ brigados nariais: ____________________________________________________
(žmonių skaičius) (vardas, pavardė, pareigos)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pavedama: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Darbų pradžia: data _____________ laikas _________. Darbų pabaiga: data __________ laikas _________

Priemonės darbams saugiai atlikti: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ypatingos sąlygos: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nurodymą išdaviau: data _________ laikas _________ pareigos __________________________________
pavardė ___________________________________________  parašas _____________________________
Nurodymą pratęsiau iki: data ____________  laikas __________pareigos ___________________________
pavardė ___________________________________________  parašas _____________________________
Lieka darbe ____________________________________________________________________________
Kitų padalinių budintis personalas ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(padalinys, pareigos, pavardė, parašas)
______________________________________________________________________________________
Įmonės pamainos viršininko leidimas ________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)
Saugaus darbo priemonės įvykdytos, darbo vieta paruošta, dirbti leista: data _________________________
laikas _________________________
Budinčio personalo atsakingas asmuo _______________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
Saugaus darbo priemonės patikrintos. Darbo vieta priimta.

Data _______ laikas _________ Darbų vadovas ___________________  Darbų vykdytojas ___________
(parašas) (parašas)

______________



BRIGADOS NARIŲ INSTRUKTAVIMAS APIE DARBŲ VYKDYMO SĄLYGAS BEI SAUGOS
REIKALAVIMUS IR BRIGADOS SUDĖTIES PAKEITIMAI

 

Vardas, pavardė Kvalifikacija,
profesija

Data,
laikas

Instruktuojamojo
parašas

Instruktavusio
darbų vadovo

parašas

Žyma apie brigados sudėties
pakeitimą (įvesta, išvesta,

data, laikas, leido: pavardė,
parašas)

   

   

   

   

   

   

 
KASDIENĖMIS LEIDIMAS DIRBTI, DARBO BAIGIMO, PERVEDIMO Į KITĄ DARBO VIETĄ

ĮFORMINIMAS
 

Darbo vietos

pavadinimas

Leidimas dirbti Darbas baigtas

saugos priemonės patikrintos, leista

dirbti
brigada išvesta, nurodymas grąžintas

data, laikas

parašai

data,

laikas

parašai

leidžiančioje darbų

vykdytojo
 

darbų

vykdytojo

bud. personalo

atsakingo asmens

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Darbai visiškai baigti: data______ laikas ________
Darbų vykdytojo parašas _______________ Darbų vadovo parašas __________________________
Darbo vieta patikrinta, nurodymas užbaigtas: data ____________ laikas ______________
Budinčio personalo atsakingas asmuo __________________________________________________

(pareigos, pavardė, parašas)
______________



Aprašo 5 priedas

Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose pavyzdys

Įmonė  UAB „Vilniaus šilumos tinklai“                                             Padalinys                                    

Darbų vadovo
             (vardas, pavardė)

NURODYMAS DĖL DARBŲ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

Nr.
                                       (data)

Darbų vykdytojui, prižiūrinčiajam (nereikalinga išbraukti)                                                                  

su                     brigados nariais                                                                                                         

                                                                                                                                                            

Pavedama                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            
(kur ir ką atlikti)

Darbų vykdymo sąlygos (nereikalinga išbraukti): ant arba arti įtampą turinčių dalių, atjungus

įtampą, neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių.

Darbą pradėti: data                                                      laikas                                                  

Darbą baigti: data                                                        laikas                                                  

 Atjungimai ir įžeminimai reikalingi saugumui darbo vietoje užtikrinti                                        
1 lentelė

Eil.
Nr.

Operacijų atlikimas (kokiuose įrenginiuose, kas turi būti
atjungta ir kur įžeminta arba perjungimai vykdomi pagal

perjungimų lapelį Nr. …………)

Įrašas
apie

priemonių
įvykdymą

Įrašas apie
įvykdytų

priemonių
atstatymą

Kiti reikalavimai                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

Nurodymą išdaviau: data                     laikas               parašas                       Darbų vadovo vardas, 

pavardė                       



Nurodymą pratęsiau iki: data  laikas                parašas                      Darbų vadovo vardas, pavardė 

_______________________

Nurodymą patikrinau: data __________________  laikas __________                                              

Vardas, Pavardė, pareigos  ________________________________parašas  _________________

Kitų padalinių operatyvinis personalas 

______________________________________________________________________________

                                                                                (padalinys, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pavojingų darbų ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovas                  

_______________  Data, laikas  ____________         _______________

 (Vardas, pavardė)                                                                   (parašas)

Leidimas ruošti darbo vietas ir leisti dirbti                                                                                 
2 lentelė

Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti daviau: Darbuotojo, gavusio leidimą
ruošti darbo vietas ir leisti dirbti,

parašas
Kam (vardas,

pavardė)
Davusio (darbų vadovo)

vardas, pavardė, parašas
Data, laikas

Darbo vietos paruoštos.  Liko įjungta įtampa, ( vardas, pavardė, parašas)                                      
                        ___                                                                                                                              
______________________________________________________________________________

Darbo vieta patikrinau leista dirbti; darbų vadovas, darbų vykdytojas (prižiūrintysis) darbo vietoje  
instruktuoti  ( vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________________________________________________

Darbo vieta priėmiau, instruktažą gavau, darbų vadovas, darbų vykdytojas, prižiūrintysis (vardas, 
pavardė, parašas) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Brigados nariai instruktuoti apie darbų vykdymo sąlygas ir saugumo reikalavimus:

3 lentelė

Vardas, pavardė Kategorija
Data,
laikas

Instruktuojamojo
parašas

Įrašas apie brigados
sudėties pakeitimą

(įtrauktas, išbrauktas, data,
laikas, darbų vadovo arba

vykdytojo, prižiūrinčiojo
parašas)

Instruktavo: darbų vadovas, ___________________________________________________

                                                                    vardas, pavardė, parašas



Kasdieninis leidimas dirbti ir darbo pabaiga                                                                           4 lentelė

Leista dirbti paruoštoje darbo vietoje Darbas baigtas, brigada išvesta

Darbo vietos
pavadinimas

Data,
laikas

Leidžiantysis
parašas

Darbų
vykdytojo,

prižiūrinčiojo
parašas

Data,
laikas

Darbų
vykdytojo,

prižiūrinčiojo
parašas

Leidžiantysis
parašas

      5 lentelė

Data Laikas
Degių ar nuodingų dujų (deguonies) kiekis

darbo vietoje (%)
Oro analizę atliko

Pavardė Parašas

Darbas visiškai baigtas, brigada išvesta, brigados uždėti įžemikliai nuimti, pranešta leidžiančiajam 

                                    _____________________________________________________________

                                                                                                                                                            __

Data                              laikas                           Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas                     

            ___

Darbo vieta priėmiau: Data ___________  laikas ________ Vardas, pavardė, parašas 

______________________________________________________________________________

Uždėti įžemikliai nuimti, schema atstatyta, galima įjungti įtampą  Operatyvinio personalo 
atsakingas asmuo: 
________________________________________________________________________

       ( pareigos, pavardė, parašas)                                            

Pranešta (kam)    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                                                                                  (pareigos, pavardė)

_________________



Aprašo 6 priedas

LEIDIMAS ATLIKTI UGNIES DARBUS

prie ________________ nurodymo
(darbų dujų aplinkoje paskyros)

Nr. ____

1. Tarnyba, baras, objektas __________________________________________________________

2. Darbo vieta _____________________________________________________________________

3. Darbo apibūdinimas ir Leidimo galiojimo data  bei laikas_________________________________ _
 ______________________________________________________________________________________

4. Atsakingas už darbo vietos paruošimą ugnies darbams___________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Atsakingas už ugnies darbų atlikimą                                                                                                     
_____________________________________________________________________________________

6. Veiksmai ir jų eilės tvarka ruošiantis atlikti ir atliekant ugnies darbus

6.1. ruošiantis atlikti ugnies darbus: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6.2. atliekant ugnies darbus __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Tarnybos, gamybos baro vadovas ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Darbų vykdytojai ir įrašai apie instruktavimą

Nr. Vardas ir pavardė Profesija Instruktuojamųjų
parašai

Instruktuojančiojo
darbų vadovo

parašas, vardas,
pavardė



9. Oro analizės rezultatai

Data Laikas Mėginių
paėmimo tvarka

Koncentracija Darbus atlikti
leidžiama arba

neleidžiama

Atlikusio
analizę

parašas,
vardas ,
pavardė

10. Veiksmai, numatyti 6.1 punkte, atlikti
_________________________________________________________________________________

( asmens, atsakingo už vietos paruošimą ugnies darbams (pagal p. 6.1.), parašas, vardas, pavardė,
pareigos)

11. Vieta ugnies darbams paruošta  ___________________________________________________
darbų vykdytojas pagal nurodymą 

______________________________________________________________________________________
(asmens, atsakingo už ugnies darbų atlikimą, parašas, vardas pavardė, pareigos)

12. Leidžiama atlikti ugnies darbus nuo __ iki ___ val.
_____________________________________________________________________________________

(pamainos, gamybos baro vadovo parašas, vardas pavardė, pareigos)

13. Energetikos objekto priešgaisrinės saugos atstovas
_____________________________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė, pareigos)

(vienas egzempliorius  perduodamas darbų vykdytojui pagal nurodymą  _____, kitas egzempliorius lieka pas
_________  ir nuo šio momento galima atlikti ugnies darbus).

14. Leidimas pratęstas  iki     _________  nuo ____ val. iki ___ val.
(data)

______________________________________________________________________________________
(Tarnybos, gamybos baro vadovo, parašas)

(Toliau pildoma, jei reikia pratęsti leidimo ugnies darbams skirtą paros laiką, nurodomas laikas ir
pasirašo vadovas. Šio pratęsimo atveju Leidimo galiojimas nuo ___val. iki ____ val. Leidimą išdavusio
sprendimu leidžiama pratęsti datą, 14 punkte po „iki“ įrašant datą iki kurios pratęsiamas leidimas. Įrašus 14
punkte atlieka ugnies darbų leidimą turintis teisę išduoti asmuo)

Atsakingas už vietos paruošimą ugnies darbams (pagal p.6.2.) __________________________________
darbų vadovas pagal nurodymą

_____________________________________________________________________________________

(Parašas, vardas, pavardė, pareigos)

  Atsakingas už ugnies darbų atlikimą _______________________________________                        
darbų vykdytojas pagal nurodymą

______________________________________________________________________________________
(Parašas, vardas, pavardė, pareigos)

Tarnybos, gamybos baro vadovas ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(Parašas, vardas, pavardė, pareigos)



Aprašo 7 priedas

AKTAS-LEIDIMAS
 

Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje
 

200 __m. ______mėn. __d.
______________________

__________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)

 
Mes, žemiau pasirašę:
įmonės vadovas _____________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)
ir statybos darbų vadovas _____________________________________________________

     (vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)
surašėme šį aktą-leidimą.
Įmonė (užsakovas) nurodo statybos darbų atlikimo vietą:
__________________________________________________________________________

(ašių, atžymų pavadinimai, brėžinių numeriai)
vykdyti darbus:
__________________________________________________________________________

(darbų pavadinimas, statybos darbų projektas, brėžiniai)
Statybos darbų atlikimo terminai:
Darbus pradėti 200 __ m. _____________ mėn. __d.

Darbus baigti 200 __ m.             mėn. __d.

Iki darbų pradžios įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbų saugą.
 

Eil. Nr. Priemonių pavadinimas Atlikimo terminai Vykdytojas
    

    

    

    

    

 
Įmonės vadovas ________________________

(parašas)
Statybos darbų vadovas ___________________

(parašas)



Aprašo 8 priedas

________________________________________________________________________________
(įmonės ir tarnybos pavadinimas)

Darbų gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje vykdymo
PASKYRA

Registravimo Nr.______

_________________________________________________________________________________
(darbų pavadinimas, darbų vieta, adresas)

Numatoma darbų pradžia  20___ m. ___ d. _____ val. ____ min.
Numatoma darbų pabaiga 20___ m. ___ d. _____ val. ____ min.
Darbų vadovas ____________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)
Darbuotojai:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Pavedama atlikti šiuos darbus:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(konkretus darbų turinys arba instrukcijos, pagal kurią atliekami darbai, numeris ir pavadinimas)

Darbų vykdymo sąlygos
Paskyroje nurodytiems darbams atlikti reikalinga:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(įrenginiai, mechanizmai, įrankiai, medžiagos, ryšio priemonės, matavimo priemonės)

Saugos priemonės: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės, pirmosios medicinos pagalbos ir pirminės gaisro

gesinimo priemonės)
_________________________________________________________________________________

(darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos numeris)

Paskyrą darbų vadovui išdaviau, darbų vadovą supažindinau su darbų technologija ir instruktavau
darbuotojų saugos klausimais: ________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

20___ m. ___________ d.

Parašas* _______________

Instruktavimą išklausiau ir paskyrą gavau:
_________________________________________________________________________________

(darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė)

20___ m. ___________ d.

Parašas* _______________



Nurodyti darbuotojai supažindinti su darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimais ir rizikos
veiksniais:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
Išklaususio

instruktavimą
parašas*

Instruktavusio
darbų vadovo

parašas*

Darbo vieta ir darbo sąlygos patikrintos. Saugos ir sveikatos priemonės, nurodytos paskyroje,
įvykdytos.

Darbų vadovas _______________________________________________________________
(parašas*, vardas, pavardė)

Paskyra pratęsta:

Darbų pradžia Darbų pabaiga
Pratęsusio asmens pareigos,

v., pavardė, parašas*

20  m.     d.    val. 20  m.     d.    val.

20  m.     d.    val. 20  m.     d.    val.

Darbuotojų sudėties pakeitimai:

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
Laikas
(data,

valanda)

Asmuo vykdantis
pakeitimą (parašas*,

v., pavardė)
Pastabos

Iš darbo vietos pašalinti

Į darbo vietą naujai paskirti

Atlikti darbai:
_________________________________________________________________________________

(tikslus darbų aprašymas)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Darbų vadovas _______________________________________________________________
(parašas, v., pavardė)

20___ m. ___________ d.

Pastaba. * Gali būti pasirašoma ir elektroniniu parašu, jeigu įdiegtos elektroninės priemonės,
leidžiančios identifikuoti pasirašančius asmenis ir patvirtinti pasirašytų duomenų autentiškumą.

_________________



Darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje vykdymo

PASKYROS Reg. Nr.____

PRIEDAS

1. Saugos priemonės įvykdytos, darbo vieta paruošta, brigadai leista dirbti:
  20__ m. ____________d., _____ val.

Budinčio personalo atsakingas asmuo ____________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė,

parašas)
2. Kitų tarnybų (AMT, CHŪET ir kt.) budintis personalas  __________________________________
(pareigos, vardas,
pavardė, parašas)
_____________________________________________________________________________________

3. Dujų koncentracijos tikrinimo periodiškumas ___________________________________________

Dujų koncentracijos tikrinimo rezultatai:

Eil.
Nr.

Data Laikas Dujų koncentracija % Tikrino, vardas, pavardė, pareigos,
parašas



Aprašo 9 priedas

(Paskyrų, užduočių vykdant darbus gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnalo pavyzdys)

________________________________________________________________________________
(įmonės ir tarnybos pavadinimas, adresas)

Paskyrų, užduočių vykdant darbus gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų
ir biodujų aplinkoje

REGISTRAVIMO
Ž U R N A L A S

Žurnalas pradėtas pildyti 20__ m. _______ ____ d.
Žurnalas baigtas pildyti 20__ m. _________ ____ d.

Žurnale yra ______ puslapių

Registravimo
Nr.

Darbų
pavadinimas ir
atlikimo vieta
(maršruto Nr.,
adresas; kita)

Paskyros /
užduoties
išdavimo

data

Numatoma darbų data ir
laikas

Paskyrą / užduotį išdavęs
asmuo

Paskyrą / užduotį gavęs
asmuo

Paskyra / užduotis
grąžinta

Pastabos
data

darbų
vadovo/

vyresniojo
parašas*

data
laikas (val., min.) Parašas*

vardas, pavardė
Parašas*

vardas,
pavardėpradžia pabaiga

Pastaba. * Gali būti pasirašoma ir elektroniniu parašu, jeigu įdiegtos elektroninės priemonės, leidžiančios identifikuoti pasirašančius asmenis ir patvirtinti
pasirašytų duomenų autentiškumą.

_____________________



Aprašo 10 priedas

Bendrovės lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas,
nebaigtinis sąrašas

- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbo tvarkos taisyklės;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ asmenų įėjimo - išėjimo, transporto įvažiavimo - išvažiavimo

į Bendrovės teritoriją bei buvimo joje tvarkos aprašas;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbo su asbestu tvarkos aprašas;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo

tvarkos aprašas;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbų, atliekamų aukštyje tvarkos aprašas;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ E-2, E-3, RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarkos aprašas;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-2, elektrinės E-3 bei rajoninės katilinės RK-8

patalpose ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00607402
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ žemės darbų E-2, E-3, RK-8 teritorijoje organizavimo,

vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas;
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklės;
- Suvirinimo darbų vykdymo tvarkos AB „Vilniaus šilumos tinklai“ objektuose aprašas;
- ŠTS-1 priešgaisrinės saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus Nr. 00502402;
- ŠTS-2 priešgaisrinės saugos instrukcija atliekant ugnies darbus Nr. 4210200-2;
- KES gaisrinės saugos instrukcija Nr. 4210300-1;
- KES ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 4210300-2;
- NV KES atliekamų dujų atžvilgiu pavojingus darbus dujų ūkyje saugosi r sveikatos

instrukcija Nr. 3220500-3;
- NV KES atliekamų darbų šuliniuose, induose, rezervuaruose, katilų kūryklose saugos ir

sveikatos instrukcija Nr. 3220500-4;
- Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui E-3 administraciniame buitiniame korpuse planas;
-  Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui E-2 administraciniame pastate planas;
- Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui KAC-3, ŠTR-2, PTET administraciniame pastate,

planas.
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Aprašo 11 priedas

Užsakovo lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas,
dirbdamas pagal Sutartį Nr. ___________________ ,

sąrašas

1.
2.
3.
4.
.
.
.
.

SUDARĖ: Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus, (pareigos), (vardas, pavardė), (el.p. telefonas)

RANGOVAS

UŽSAKOVAS



Aprašo 12 priedas

NURODYMŲ IR PAVEDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Pavedimo
Nr.

Nurodymo
Nr.

Darbo vieta ir darbo užduotis Asmuo,
davęs

pavedimą
arba

nurodymą
(vardas ir
pavardė)

Darbų
vykdytojas

arba
prižiūrintysis

(vardas ir
pavardė)

Brigados nariai,
dirbantys pagal

pavedimą (vardas ir
pavardė)

Darbų vykdytojas instruktuotas Darbas
pradėtas

(data,
laikas)

Darbas
baigtas
(data,
laikas)

Instruktuojamojo
parašas

Instruktuojančiojo
parašas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pastabos:
1. Nurodymų registravimo žurnalas skirtas darbų šilumos įrenginiuose įforminimui.
2. Registruojant žurnale nurodymų 1, 6, 9 ir 10 skilčių galima nepildyti. 3 skiltį pildyti tik nurodant darbo vietą bei jos pavadinimą. Perduodamas nurodymą arba 
pavedimą telefonu, darbų vadovas darbų vykdytoją instruktuoja telefonu, o 7 skiltyje parašo žodį „telefonu“.
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Aprašo 13 priedas

NURODYMŲ REGISTRAVIMO IR PAVEDIMŲ ĮFORMINIMO ŽURNALAS

Pave-
dimo
Nr.

Nuro-
dymo

Nr.

Darbo vieta ir
darbo

užduotis bei
numatomos

saugos
priemonės

Asmuo,
davęs

pavedimą
arba

nurodymą
(vardas ir
pavardė),
apsaugos

nuo
elektros

kategorija

Darbų
vykdytojas

arba
prižiūrintysis

(vardas ir
pavardė),

apsaugos nuo
elektros

kategorija

Brigados
nariai,

dirbantys
pagal

pavedimą
(vardas ir
pavardė),
apsaugos

nuo
elektros

kategorija

Darbų vykdytojas
instruktuotas

Darbas
pradėtas

(data,
laikas)

Leidžian-
tysis,

parašas

Darbas
baigtas
(data,
laikas)

Darbų
vykdyto-

jas,
parašas

Įtampa
įjungta,

įrenginys
išbandytas

(data, laikas),
operatyvinio
personalo
parašas
(vardas,
pavardė)

Instruk-
tuojamo-

jo
parašas

Instruk-
tuojan-
čiojo

parašas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pastabos:
1. Žurnalas skirtas darbų elektros įrenginiuose įforminimui.

_________________
 
 



14 priedas

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

Remontuojamų ar rekonstruojamų įrengimų ir darbo zonoje esamų įrenginių, priešgaisrinio inventoriaus,
kėlimo mechanizmų ir kitos įrangos perdavimo

AKTAS

20__ m. ________  ___ d.
Vilnius

Aš  ____________________________________________________________________
                                       (Rangovo įmonės pavadinimas, pareigos,  vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

nuo ____________ iki ____________ laikotarpiui iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“ priėmiau
________________________________________________________________
   (pareigos,  vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________
(išvardinti remontuojamus ar rekonstruojamus įrengimus ir darbo zonoje esamus įrenginius, priešgaisrinį
inventorių, kėlimo mechanizmus ir kitą įrangą)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Įsipareigoju skirtoje darbo zonoje esamus įrenginius, priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus išsaugoti
tvarkingais ir  darbingoje būklėje, darbo zonoje užtikrinti priešgaisrinį režimą ir švarą.

Rangovo atstovas _______________________        ____________        ____________________
                             (įmonės pavadinimas, pareigos)     (parašas)                        (vardas, pavardė)

Užsakovo atstovas ______________________         ____________        ____________________
                             (įmonės pavadinimas, pareigas)      (parašas)                         (vardas, pavardė)
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15 priedas

 AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMO
PROTOKOLAS

20_________ d. Nr. _____
Vilnius

Aš ____________________________________________________________________
                           (protokolą surašiusio asmens, pareigos, pavardė, vardas)

____________________________________________________________ , surašiau šį protokolą

dėl, to kad 20... m. ____________ mėn. ___ d. _______________________________________
                                                                            (vardas pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas,
______________________________________________________________________________

pažeidimo padarymo vieta, laika ir esmė)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ir tuo pažeidė __________________________________________________________________
                               (nurodyti norminio teisės akto pavadinimą, punktus, straipsnius ir pan.)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Protokolą surašęs asmuo

Pareigos                                                         Parašas                                    Vardas, pavardė
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